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RESUMO 
 
 A atual condição pós-moderna revalorizou as capacidades dos indivíduos para 

atuarem coletivamente na sociedade. As organizações demandam cada vez mais dos 

trabalhadores a aprendizagem rápida no ambiente de trabalho. Esse contexto motiva os 

indivíduos a buscarem formas distintas para a resolução de problemas e execução de tarefas 

novas, levando-os assim a aprenderem por meio da interação e colaboração no local de 

trabalho. Esta pesquisa qualitativa, apoiada numa postura epistemológica interpretativa, 

buscou compreender o processo de aprendizagem por meio da interação entre sujeitos no 

local de trabalho e suas relações de poder durante a aprendizagem colaborativa à luz da 

Análise do Discurso. Mais especificamente, os objetivos específicos foram: (a) captar as 

práticas discursivas dos sujeitos em seu local de trabalho a fim de entender como as 

aprendizagens ocorrem na interação entre eles; (b) observar as interações entre os pares e 

interpretar as aprendizagens geradas a partir do discurso; e (c) compreender as relações de 

poder que ocorrem durante a aprendizagem informal e colaborativa. O referencial teórico 

articula a literatura sobre Aprendizagem Social de Elkjær (2001, 2003, 2004, 2008), 

Aprendizagem no Local de Trabalho de Marsick e Watkins (1999), Lave e Wenger (2005), 

Aprendizagem Colaborativa e Interação de Dillenbourg (1995, 1995, 1999) e Illeris (2004, 

2013, 2015) com a teoria das relações de poder de Foucault (1982, 2008) e Bourdieu (1983, 

2001) para então compreender  o processo de aprendizagem por meio da interação, 

colaboração e as relações de poder que ocorrem. A construção dos dados foi realizada por 

meio da observação não-participante das interações de cinco sujeitos em uma empresa 

multinacional no setor de tecnologia. As observações duraram por um período de cinco 

meses. As informações coletadas foram analisadas à luz da Análise de Discurso de linha 

francesa, proposta por Maingueneau (1991, 1997, 2002, 2007, 2008a, 2008b, 2010, 2014). 

As análises evidenciaram que a colaboração durante a aprendizagem no local de trabalho 

iniciavam a partir das necessidades práticas dos indivíduos e também revelaram a busca por 

poder simbólico durante as trocas discursivas entre os sujeitos da pesquisa a fim de 

determinar o que poderia e deveria ser aprendido naquele determinado local de trabalho.  

Palavras-chave: Colaboração. Interação. Poder. Aprendizagem. Análise do Discurso. 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
 The current post-modern condition adds new value to the individual’s capacities to 

act collectively in society. The organizations have demanded each time more from workers 

a fast learning in the workplace. This context motivates the individuals to search for distinct 

forms to problem solving and the executions of new tasks, hence taking them to learn by 

the interactions and collaboration within the workplace.  This qualitative survey, supported 

by an interpretative epistemology, aimed at comprehending the learning process by the 

subjects’ interactions in the workplace as well as their power relations throughout the 

collaborative learning in the light of the Discourse Analysis. More specifically, the aim 

was: (a) to capture the subjects’ discursive practices in the workplace in order to understand 

how their learning takes place in their interactions; (b) to observe the subjects’ interactions 

and interpret the learning generated from their discourse; and (c) to comprehend their 

power relations which occur throughout their collaborative and informal learning. The 

theoretical background relates the literature on the Social Learning by Elkjær (2001, 2003, 

2004, 2008), Workplace Learning by Marsick e Watkins (1999), Lave e Wenger (2005), 

Collaborative Learning and Interaction by Dillenbourg (1995, 1995, 1999) and Illeris 

(2004, 2013, 2015) with the power relations theory by Foucault (1982, 2008) and Bourdieu 

(1983, 2001) in order to comprehend the learning process by the interaction, collaboration 

and the power relations. The data construction was held by the non-participant observations 

of the interactions of five subjects in their workplace for a five-month-period. The data 

collected were analyzed in the light of the French Discourse Analysis proposed by 

Maingueneau (1991, 1997, 2002, 2007, 2008a, 2008b, 2010, 2014). The analysis revealed 

that the collaboration throughout the workplace learning started from a practical need from 

the individuals and it also revealed the search for symbolic power thorough the subjects’ 

discourse practices in order to determine what could and should be learned in that given 

workplace. 

Key words: Collaboration. Interaction. Symbolic Power. Learning. Discourse Analysis.  
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1. INTRODUÇÃO	  
 
 É característico da sociedade a mudança e a constante avalanche de informação 

oriunda por diversos meios. Tais mudanças são de ordem multidisciplinar e afetam diversos 

segmentados da sociedade. Poder-se-á afirmar que uma das influências está centrado na 

concepção atual da aprendizagem, mais especificamente, na aprendizagem de adultos por 

meio de práticas no local de trabalho. 

 Acredita-se que na modernidade a aprendizagem correspondeu aos interesses de 

uma sociedade industrial. Neste contexto, a industrialização criou condições para uma 

relação de ensino e aprendizagem do tipo transmissiva e de forte orientação normativa 

(POZO, 2015). Por outro lado, verifica-se que a atual condição pós-moderna revalorizou as 

capacidades dos indivíduos para atuarem coletivamente na sociedade.  

 Essa sociedade de aprendizagem intensiva, continuada, da explosão informativa e 

do conhecimento relativo gera algumas demandas de aprendizagens que não podem ser 

comparadas com as de épocas passadas, tanto em qualidade como em quantidade (POZO, 

2015). Em uma organização, por exemplo, os indivíduos vão encontrar essa nova condição 

da aprendizagem com caráter de coletividade, multidisciplinaridade e complexidade 

(WARSCHAUER, 2017, p. 209).  

Logo, é importante que os espaços sociais substituam um tipo de aprendizagem que 

reproduza as relações de hierarquia e subordinação por modos de aprendizagem 

alternativos que forneçam aos indivíduos a capacidade de agirem coletiva e 

democraticamente (POZO, 2015). Outrossim, devido ao caráter mutável e complexo do 

trabalho na contemporaneidade, as formas pelas quais os indivíduos e as organizações 

percebem a aprendizagem podem ser diferentes (REATTO; GODOY, 2015). Por 

conseguinte, neste contexto, as lentes da Aprendizagem Social no local de trabalho têm 

repousado sobre como as pessoas aprendem no trabalho, que uso elas fazem dessa 

aprendizagem e quais são as influências desse aprendizado na vida dos indivíduos, de seus 

colegas e na organização como um todo (GERBER, 2006). 

Neste mesmo contexto organizacional, todavia, estudos indicam que as empresas 

dedicam mais atenção aos mecanismos formais de aprendizagem, por meio de cursos de 

qualificação ou programas corporativos de desenvolvimento, os quais podem ser planejados 
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e acompanhados por meio de indicadores (USHIRO; BIDO, 2016). Sendo assim, 

universidades, consultores e escolas de negócios são regularmente contratados para 

desenvolverem metodologias que atendam às necessidades de aprendizagem nas 

organizações, mas ainda de um modo prescritivo e normativo.  

 Pode-se então dizer que esta tem sido a forma mais frequente de entendimento 

acerca do tema “aprendizagem” nas organizações, havendo ainda pouca atenção dedicada 

aos meios considerados colaborativos e informais. No entanto, conforme ressaltam Pantoja 

et al. (2009), os indivíduos podem aprender por meio das consequências resultantes de seus 

comportamentos, observando ou colaborando com membros de sua equipe, capturando 

discursos de seus colegas, supervisores ou até mesmo o discurso coletivo da empresa.  

Neste caso, muito do que se aprende pode ocorrer por meio da colaboração e 

interação entre pares durante suas trocas discursivas, evidenciando o discurso como prática 

da aprendizagem em um caráter mais informal e colaborativo. 

Roschelle e Teasley (1995, p.70), em seus estudos acerca da colaboração na 

resolução de problemas, definem o termo colaboração como “uma atividade coordenada e 

sincrônica que é o resultado de uma tentativa contínua de construir uma concepção e 

aprendizagem compartilhada de um problema”. Dessa forma, pode-se entender a 

Aprendizagem Colaborativa (AC) como o processo de ação compartilhada, na qual dois ou 

mais indivíduos com habilidades complementares interagem trocando experiências, pontos 

de vista, informações e significados. (DILLENBOURG, 1995) 

Tendo tal conceito como partida, poder-se-á postular que se uma aprendizagem tem 

suas raízes em uma concepção de colaboração, tal aprendizagem se enquadrará numa 

interação social em que não apenas o compartilhamento de um conhecimento ocorrerá, 

mas, principalmente, o envolvimento dos indivíduos na construção e ressignificação das 

ações partindo sempre da interação participativa em um caráter informal no cotidiano. 

No que tange à aprendizagem informal (AI), Marsick e Volpe (1999) caracterizam 

esta aprendizagem como: (1) integrada com as rotinas diárias; (2) disparada por um 

estímulo interno ou externo; (3) casual e influenciada por oportunidades; (4) processo 

indutivo de reflexão e ação; (5) conectada com o aprendizado de outras pessoas.  
Marsick e Watkins (2001) citam algumas das formas possíveis de aprendizado 

informal como networking, coaching, reuniões, conversas e visitas. Apesar de todas essas 

possibilidades não configurarem um processo típico de aprendizagem, há muitas formas 
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pelas quais as organizações podem incentivar a aprendizagem informal. Facilitar a 

interação entre as pessoas, estimular a participação em atividades fora da rotina ou provocar 

reflexão a respeito dos processos são incentivos valiosos para que aprendizados informais 

sejam desenvolvidos  

 Em consonância com os estudos de Marsick e Watkins (2001), Engström (2003) 

afirma que a colaboração é um fator central para a aprendizagem informal. Deste modo, 

para que a colaboração ocorra, o ambiente de trabalho deve favorecer a interação constante 

entre os indivíduos por meio de situações discursivas, isto é, diálogos e trocas verbais 

(ENGSTRÖM, 2003; PEDRO, 2011).  

 Estudos acerca da interação na aprendizagem têm sido objeto de análise de diversos 

autores, entre eles, Illeris (2013) destaca o conceito de aprendizagem como muito além da 

simples aquisição de conhecimentos e habilidades, constituindo a aprendizagem em 

dimensões. As três dimensões da Aprendizagem são: dimensão do conteúdo (cognitiva), do 

incentivo (emocional) e da interação (social). Sendo a última dimensão de maior relevância 

para o presente estudo.  

Illeris (2015) afirma que a interação no processo de aprendizagem propicia os 

impulsos que dão início ao processo de aprendizagem por meio da participação dos 

indivíduos. Logo, é a interação social que garante o desenvolvimento pleno dos indivíduos 

como um processo de desenvolvimento construído conjuntamente com os outros 

indivíduos, interlocutores, no processo de aprendizagem. 

 Isto posto, cabe reconhecer que, no processo de interação no local de trabalho, a 

aprendizagem é aqui entendida numa perspectiva social, isto é, que compreende a pessoa 

em sua totalidade na sua relação com o grupo em que se situa, e não somente como um 

mero receptor de um corpo de conhecimento sobre fatos das práticas do trabalho (SENSE; 

BADHAM, 2008). Neste contexto, a interação na aprendizagem se relaciona com a criação 

de significado por meio das atividades do dia a dia, posicionando pensamento e ação num 

determinado local e tempo, envolvendo os sujeitos por meio das situações do cotidiano 

(LAVE; WENGER, 2005). 

Portanto, a interação presente no local de trabalho é estabelecida por meio dos 

discursos que permitem a concretização do processo de interação e, por consequência, da 

aprendizagem. É mister ressaltar que o discurso, nesta pesquisa, é concebido como uma 

dispersão de textos (escritos e orais), cujo modo de inscrição histórica permite definir como 
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um espaço de regularidades enunciativas (MAINGUENEAU, 1991, 1997, 2002, 2008, 

2010, 2014), evidenciando a influência de todos os sujeitos nos momentos de interação. 

Nessa perspectiva, a partir do contexto sócio-histórico e por meio das práticas 

discursivas, entende-se que cada indivíduo interpreta as realidades e diferentes visões de 

mundo a partir de sua vivência e experiência particular. O contexto sócio-histórico tem, 

assim, papel fundamental no modo como se articula a linguagem na produção dos 

discursos, criando e recriando os significados de acordo com a realidade social particular de 

cada um.  

 Diante deste entendimento da aprendizagem social e interação poder-se-ia 

investigar, corroborado por indicações de estudos bibliométricos (REATO; GODOY; 

2015), a aprendizagem em seus microprocessos, por meio da análise dos discursos 

presentes no local de trabalho, que estão por detrás das práticas contínuas dos sujeitos num 

sistema social, aproximando-se dos estudos sociológicos e qualitativos, tais como os 

estudos observacionais, devido à natureza interpretativa dos processos em questão. 

 Ao interpretar estes micros processos, pode-se compreender o processo de 

aprendizagem colaborativa por meio da troca discursiva entre pares de trabalho, tal como 

pesquisar as aprendizagens geradas pelos indivíduos durante suas interações. É neste 

sentido que Contu e Willmott (2003) advertem sobre as relações dos membros no processo 

de aprendizagem, ou seja, as relações de poder que podem inibir a aprendizagem ou até 

facilitar a colaboração; e por consequência a construir aprendizagem no local de trabalho. 

Outrossim, os autores, Contu e Willmott (2003), sugerem que o tema da aprendizagem seja 

compreendido a partir do prisma de “que a aprendizagem como uma prática situada 

apresenta uma noção complexa, implicada em estruturas sociais que envolvem relações de 

poder” (2003, p. 292). 

Logo, no momento da troca de conhecimento durante a aprendizagem colaborativa e 

informal, pode-se perceber não somente o conhecimento em si que está sendo gerado, mas 

sobretudo, a forma de interação no processo de aprendizagem tal como as relações de 

poder. Brandi e Elkjær (2011, p. 29) afirmam que é a aprendizagem que faz os agentes 

reverem e redefinirem suas relações, ou seja, a estrutura social da aprendizagem envolve, 

além de habilidades cognitivas, as relações de poder durante o momento de 

compartilhamento de informação.  
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 Neste contexto de explicitação das relações de poder, Bourdieu (1983) defende a 

existência de um poder simbólico, mediante o qual, as classes dominantes (ou campos 

dominantes) são beneficiárias de um capital simbólico, o conhecimento, disseminado e 

reproduzido por meio de instituições e práticas sociais, que lhes possibilita exercer o poder. 

 Garrick (1998), em seus estudos empíricos sobre aprendizagem informal, enfatiza a 

importância das implicações relacionadas às questões como poder e emoções, pelas quais a 

aprendizagem informal é construída e pautada, principalmente, sob discursos 

predominatemente acionados nos ambientes de trabalho. 

 As relações de poder simbólico podem ser invisíveis para a gestão, mas, no dia-a-

dia, elas ocorrem como algo natural, que faz parte da rotina dos indivíduos. Assim, 

conhecer como essas relações de poder se manifestam na aprendizagem colaborativa pode 

trazer informações úteis para se pensar em formas de se identificar as pessoas chave (que 

detém o poder), e as formas possíveis de impulsionar a aprendizagem informal nas 

interações no local de trabalho. 

Apesar da importância e relevância dos conceitos ora citados, pode-se dizer que a 

aprendizagem colaborativa, interação e poder não são assuntos ainda explorados nas 

pesquisas nacionais. 

Uma busca realizada em 11/04/2017 procurou-se por estudos e/ou artigos que 

associassem o campo da aprendizagem informal, aprendizagem colaborativa com as 

relações de poder. Foram consultados, no período de 2006 a 2016, os trabalhos submetidos 

e apresentados em eventos patrocinados pela ANPAD – Associação Nacional de Pós-

Graduação (www.anpad.org.br), as teses e dissertações que constam na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações da CAPES (bdtd.ibict.br/vufind/)– Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e as revistas nacionais da área de 

administração classificadas como A1, A2, B1 e B2 pelo Qualis/CAPES 

(http://www.spell.org.br/). Os termos utilizados para a busca foram: “aprendizagem 

informal”; “aprendizagem colaborativa”; “poder simbólico”. Tais termos foram 

pesquisados individualmente e também com a junção dos termos: “aprendizagem informal 

e aprendizagem colaborativa”; “aprendizagem informal e poder simbólico”; “aprendizagem 

colaborativa e poder simbólico”. 

O resultado da busca revelou que não há trabalhos similares ao que se propõe nesta 

pesquisa, relacionando aos aspectos ora tratados: a interação na aprendizagem informal, 
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colaborativa e as relações de poder. Os trabalhos encontrados tratam ou dos temas 

aprendizagem informal/colaborativa ou das relações de poder nas organizações, 

separadamente, não podendo servir de ponto de partida para a realização desta pesquisa. 

Dentre os trabalhos localizados nos eventos da ANPAD (EnANPAD, EnGPR e 

EnEO), foram identificados apenas sete artigos relacionados à palavra-chave 

“aprendizagem informal”, o que demonstra interesse pouco expressivo pelo tema. No que 

diz respeito aos estudos sobre a aprendizagem colaborativa, foi identificado apenas um que 

utilizou como referencial os estudos de Dillenbourg: “A Institucionalização de Ambiente 

Virtual de Aprendizagem Colaborativa via Web em Instituições de Ensino Superior” 

(2004). No entanto, o estudo enfoca numa perspectiva virtual de trabalho, que difere do 

presente estudo apresentado.  

Com relação à teoria do poder simbólico, foram identificados apenas dois artigos 

que utilizaram como referencial os estudos de Bourdieu: “O Poder Simbólico do Discurso 

da Água e a Reorganização do Campo da Água Potável na França” (2007), “Gestão de 

Unidades de Conservação Federais no Brasil: Disfunções da Burocracia e Poder 

Simbólico” (2014) e “Poder Real e Poder Simbólico: Retomando o Debate” (2016). Cabe 

ressaltar que nenhum dos aspectos explorados nestes trabalhos traz similaridades com o 

trabalho realizado nesta dissertação.  

Com respeito à pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), foram localizados oito trabalhos relacionados ao tema aprendizagem e poder. 

Entretanto, nenhum deles investigou o processo de aprendizagem colaborativa entre pares 

de trabalho e suas relações de poder. A busca pelo tema aprendizagem, interação e poder 

apresentou um trabalho relevante: “A participação e o pertencimento em grupos de trabalho 

à luz da teoria da aprendizagem situada: um estudo na Dublin Irish Pub” Gudolle (2010, 

p.125). A lacuna apresentada pelo autor indica a escassez de estudos envolvendo 

aprendizagem e as relações de poder: 

 

Estudos complementares a este podem aprofundar o conhecimento sobre o 

processo de aprendizagem (...). Para tanto, sugere-se estudos voltados 

para as relações de poder no processo de aprendizagem em grupos de 

trabalho. (GUDOLLE, 2010, p.125). 
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Dillenbourg et al. (1999, p.13) afirmam que ao intepretar a interação no processo de 

aprendizagem colaborativa, pode-se notar as relações de poder na comunicação por meio da 

seleção de enunciados discursivos e assim expandir o conhecimento acerca desta 

aprendizagem. 

Consequentemente, dada a importância dos conceitos, a pouca exploração destes 

estudos em campo e a ausência de trabalhos que relacionem os referenciais teóricos ora 

propostos, poder-se-á dizer que esta pesquisa contribuirá tanto para os estudos científicos 

quanto para os estudos na área de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações.  

Isto posto, o presente estudo visa a compreender os momentos de interação no local 

de trabalho que geram aprendizagem e as relações de poder que ocorrem durante o processo 

de aprendizagem colaborativa. Nesse sentido, pretende-se responder as seguintes questões 

de pesquisa: Como se dá o processo de aprendizagem por meio da interação entre os 

pares no local de trabalho? E Como se manifesta a relação de poder durante a 

aprendizagem colaborativa entre estes sujeitos? 

 Com base nestas questões, são apresentados o objetivo geral e específicos para a 

presente pesquisa, que são apresentados a seguir.  

 

OBJETIVO GERAL 

 O objetivo geral desta pesquisa é compreender o processo de aprendizagem por 

meio da interação entre sujeitos do mesmo nível hierárquico e suas relações de poder 

durante a aprendizagem colaborativa à luz da análise dos discursos dos sujeitos em seu 

local de trabalho. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A partir do objetivo geral podem-se definir os seguintes objetivos específicos: 

• captar as práticas discursivas dos sujeitos em seu local de trabalho a fim de entender 

como as aprendizagens ocorrem na interação entre os pares; 

• observar as interações entre os pares e interpretar as aprendizagens geradas a partir 

do discurso; 

• compreender as relações de poder que ocorrem durante a aprendizagem informal e 

colaborativa  
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O campo escolhido para a pesquisa foi uma empresa multinacional que projeta e 

comercializa softwares de computador e celulares. Nos últimos seis anos, a empresa 

operava com aproximadamente 300 lojas de varejo em dez países, entre eles no Brasil, e 

uma loja online onde os produtos de hardware e software são comercializados.  

Para além do varejo, a empresa conta com um serviço de atendimento ao cliente 

para que os consumidores possam obter suporte por telefone ou via chat on line, a fim de 

sanar e resolver questões acerca dos produtos comercializados. Os sujeitos ora investigados 

na presente pesquisa prestam serviços para a área de atendimento ao cliente, na função de 

solucionadores de problemas aos atendentes. Tais sujeitos têm como funções centrais 

antecipar problemas e sugerir inovações no atendimento quando dos lançamentos de novos 

produtos da empresa.  

Para assumir a função de um solucionador de problemas, os indivíduos devem ter, 

além da formação técnica na área de engenharia, conhecimentos e habilidades 

interpessoais, uma vez que estes indivíduos devem preparar apresentações e demonstrações 

dos produtos para os operadores do atendimento ao cliente; e desenvolver tais funções em 

conjunto num organograma circular1, isto é, com baixa hierarquia e sem determinação de 

um gestor fixo para cada projeto. Logo, acredita-se que o campo pesquisado, por ter alto 

grau de interação, inovação e aprendizagem, pode fornecer dados reveladores a respeito das 

interações, aprendizagem e poder no local de trabalho. 

Como possíveis contribuições para a academia, espera-se que o estudo apresente 

avanços no conhecimento sobre aprendizagem colaborativa ao evidenciar os micro 

processos por meio da análise qualitativa de dados à luz da Análise do Discurso, tal como o 

entendimento das relações de poder como fator inibidor ou impulsionador da aprendizagem 

informal e colaborativa no local de trabalho. 

No que tange as contribuições à sociedade, espera-se contribuir para o debate sobre 

como fomentar as práticas de troca de conhecimento entre pares no local de trabalho por 

                                                
1 Em uma empresa com organograma circular, a hierarquia é mais dividida e, apesar de se ter uma lógica das 

áreas que possuem mais responsabilidade para as que possuem menos, se tenta ressaltar o trabalho em grupo e 

a proximidade das áreas, sempre com baixo grau de burocratização. (CERVANTES; PANNO, 

KLOECKNER, 2005)  
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meio da interpretação dos discursos que geram aprendizagem no local de trabalho. E por 

fim, num caráter mais prático, busca-se a possibilidade de pensar em formas de socializar o 

conhecimento em situações do dia a dia a fim de aumentar a qualidade da aprendizagem 

dos indivíduos no ambiente organizacional. 

  Sendo assim, o presente estudo foi estruturado em 5 seções. A primeira traz a 

introdução ao tema, apresenta a relevância do estudo, a questão central da pesquisa com o 

objetivo geral e os objetivos específicos que orientaram a pesquisa. No segundo, é 

apresentado o referencial teórico que oferecerá subsídios para compreender o processo de 

aprendizagem por meio da interação, tal como as relações de poder durante a aprendizagem 

no local de trabalho. Tal referencial teórico foi revisitado e construído durante as fases de 

interpretação dos dados levantados no campo. A terceira seção descreve o paradigma 

orientador do estudo, o campo escolhido para observação, a metodologia que norteou a 

construção e análise dos dados. 

 A quarta seção apresenta as cenas discursivas observadas e construídas no campo 

buscando responder as perguntas centrais do estudo. Por fim, a quinta e última seção 

apresenta as considerações finais do estudo assim como os possíveis caminhos para 

pesquisas futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 Inicialmente, levanta-se o referencial no que tange o tema Aprendizagem, a saber: 

(1) Aprendizagem Social; (2) Aprendizagem no local de trabalho: as aprendizagens 

informais e situadas; (3) Aprendizagem Colaborativa; (4) A dimensão social da 

aprendizagem: a interação. Posteriormente, levantam-se os estudos relacionados ao poder: 

(1) os conceitos de poder nas organizações; (2) Usos do poder na interação no local de 

trabalho; (3) O poder simbólico na interação entre pares: campo e habitus em Bourdieu, e 

por fim busca-se uma união dos conceitos: (4) A perspectiva social-política: aprendizagem 

e as relações de poder.  

 A figura 1 ilustra como os conceitos são interligados e mediados, partindo do 

conceitos-chave de Aprendizagem e Poder no local de trabalho: 
 
Figura 1: Conceitos tratados no referencial teórico 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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2.1.	  Aprendizagem	  	  
 
 Diversos autores, segundo Illeris (2013), têm focado em criar modelos ou debater 

teorias explicativas a fim de responder à questão “como os indivíduos adultos aprendem? ”. 

No presente estudo, escolheu-se as lentes da teoria social da aprendizagem, porque tal 

teoria está assentada em uma orientação interpretativa (GEPHART, 1999) sobre como os 

indivíduos apreendem e compreendem a realidade à sua volta. Portanto, propõe-se que a 

realidade é apreendida por diversas formas e assim socialmente construída, sendo pautada 

pelas experiências dos indivíduos em seu meio.  

 Outrossim, acredita-se que os conceitos norteadores da Aprendizagem Social 

fornecem aporte para o entendimento das aprendizagens informais e colaborativas no local 

de trabalho, buscando assim a pergunta inicial da presente pesquisa: como se dá o processo 

de aprendizagem por meio da interação entre os pares no local de trabalho? 

Sendo assim, o referencial teórico acerca da aprendizagem percorrerá os seguintes 

tópicos: inicialmente são introduzidas as bases da aprendizagem social; em seguida será 

abordada a aprendizagem no local de trabalho com os estudos da aprendizagem informal e 

situada; e por fim, um destaque central para a aprendizagem colaborativa e a interação, por 

acreditar-se ser os aspectos mais relevantes no processo de aprendizagem dos indivíduos 

participantes da pesquisa.  

2.1.1.	  A	  aprendizagem	  como	  um	  processo	  social	  
 
 Por ser um estudo empírico no local de trabalho com intuito de observar as 

interações entre os pares e então interpretar as aprendizagens geradas a partir do discurso, 

optou-se por uma perspectiva social da aprendizagem, baseando-se na teoria da 

aprendizagem social da autora dinamarquesa Bente Elkjær (2001, 2003, 2004; 2008), pois 

os estudos da autora partem da interação e relações informais no ambiente organizacional. 

 Para Elkjær (2001), uma teoria sobre a aprendizagem nas organizações precisa 

“tomar seu ponto de partida numa teoria da aprendizagem social. [...] devendo reconhecer 

que a aprendizagem nas organizações também possui um aspecto social”, e não se trataria 

“meramente de assunto particular, uma vez que ocorre dentro do campo das ações e 

interações humanas coletivas” (ELKJÆR, 2001, p. 101).  
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Nesta teoria social, a aprendizagem não é entendida como específica, delimitada e 

uma atividade intencional; é interpretada como parte integral da prática do dia a dia e do 

local de trabalho (ELKJÆR, 2003). Sendo assim, aprender é uma atividade relacional e não 

está limitada aos processos mentais dos indivíduos participantes dos mundos sociais. Tal 

aprendizagem social envolve a participação, na medida em que é a partir dela que a 

interação ocorre (ELKJÆR, 2003). 

Para desenvolver os pressupostos da teoria da aprendizagem social, Elkjær buscou 

sustentação em dois pilares teóricos, a saber: a teoria da experiência de John Dewey e no 

entendimento das organizações como mundos sociais de Anselm Strauss, cujas ideias estão 

fundamentas no interacionismo simbólico. 

Dewey (1938) acredita que uma situação de aprendizagem se efetiva por meio da 

experiência, cujos princípios são a continuidade e a interação. Assim, o conhecimento se 

refere à experiência humana, sendo que essa experiência se dá no processo de interação 

entre o indivíduo e seu meio social (ELKJÆR, 2003).  

Assim sendo, Dewey critica o modelo tradicional de aprendizagem, argumentando 

que este modelo visa a um produto acabado, sem compreensão dos modos e meios pelos 

quais foram originados, e principalmente, sem atenção quanto à influência do meio e dos 

demais indivíduos no processo de aprendizagem (DEWEY, 1938, p. 7) 

Em sua teoria da experiência, Dewey aponta dois princípios: o princípio de 

continuidade e o princípio da interação. O princípio da continuidade significa que toda e 

qualquer experiência toma algo das experiências passadas e então modifica de algum modo 

as próximas experiências do indivíduo. No que tange o princípio da interação, Dewey 

apresenta as condições objetivas e as condições internas – as quais tomadas em conjunto 

constituem uma situação.  

As condições objetivas são de natureza ordenar e regular, e estão no poder no 

educador, ou como em nosso estudo, no poder daquele que detém determinado 

conhecimento. As condições internas, que de acordo com Dewey não são consideradas pelo 

modelo tradicional de aprendizagem, são entendidas como sendo as condições sociais do 

ambiente, as quais contribuem para o conjunto de experiências. Desta maneira, toda 

experiência é um jogo de interação, isto é, os indivíduos vivem uma série de situações, nas 

quais há interação constante entre o indivíduo, objetos e outras pessoas (interlocutores).  
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 Além de se basear em Dewey para desenvolver a compreensão sobre o processo de 

aprendizagem social no local de trabalho, Elkjær (2003) também recorre aos estudos do 

sociólogo Anselm Strauss para o entendimento do local de trabalho como uma arena 

pertencente a um mundo social. 

A teoria de Strauss (1993) está centrada na ação e na interação como um processo 

contínuo que é fruto de ações coletivas e coordenadas. O autor define mundos sociais 

como: 

Grupos com compromissos compartilhados para certas atividades, que 

dividem recursos de muitos tipos para alcançar seus objetivos, 

construindo ideologias comuns sobre como conduzir o negócio. 

(STRAUSS, 1993, p.212). 

 

No âmbito do local de trabalho, Elkjær (2006) entende os mundos sociais como o 

termo utilizado para compreender a vida organizacional que se desenvolve entre os 

indivíduos e o contexto da organização. O mundo social é, portanto, uma unidade interativa 

(ELKJÆR, 2008) 

Os indivíduos aprendem a fazer parte de um mundo social constituído a partir do 

compromisso dos seus membros com as práticas existentes no local, quer seja porque são 

obrigados, ou porque querem fazer algo. A negociação desses compromissos pode gerar 

tensões e conflitos, que por sua vez, tornam-se possíveis gatilhos para a aprendizagem nas 

organizações. Tais reflexões são oriundas do interacionismo simbólico, no qual Strauss 

(1993) introduz a abordagem “negociada” à ordem social. O autor considera a arena social 

como um palco onde os indivíduos praticam suas ações, ou como um lugar de ordem 

negociada, pois ali atuam compromissos, transações e acordos variados. 

Tal conceito das organizações como ordens negociadas fez com que Elkjær (2004) 

entendesse a aprendizagem social no local de trabalho como processos de negociação, isto 

é, as normas que regem a convivência humana não estão postas, mas sim sustentadas e re-

significadas durante as interações que ocorrem entre o indivíduo e o meio ambiente.  

Ademais, a teoria dos mundos sociais oferece uma perspectiva para a aprendizagem 

no local de trabalho em que mundos sociais, ou campos, podem influenciar o aprendizado 

entre os indivíduos – tanto de formas negativas, se o contexto for desfavorável, quanto em 

formas construtivas, se o contexto oferecer subsídios para a interação e aprendizagem 

colaborativa, aspectos debatidos posteriormente neste referencial teórico. Elkjær (2003) 



29 
 

ainda aponta que a estrutura social e as relações de poder podem definir as possibilidades 

de aprendizagem no local de trabalho. Por este motivo, após a apresentação dos conceitos 

teóricos centrais da aprendizagem, busca-se entender o conceito de habitus – estrutura 

social – e poder simbólico a fim de compreender tais relações de poder que ocorrem 

durante a aprendizagem informal e colaborativa e então avaliar o que tem sido 

ensinado/aprendizado por meio dessas relações. 

Ainda de acordo com estudos da aprendizagem social, percebe-se que o aprendizado 

das linguagens e dos discursos presentes nos processos de interação também exerce um 

papel fundamental para a aprendizagem no local de trabalho, pois representa o principal 

caminho de atuação nas organizações contemporâneas, como no contexto ora estudado, um 

ambiente de alta interação e colaboração entre os indivíduos. De acordo com Elkjær (2003, 

p.44), “linguagem é o meio de cultura, e com tal, constitui em elemento crucial no processo 

de aprendizagem, este é concebido como resultado da interação entre os indivíduos em uma 

determinada estrutura social”.  

Em suma, a teoria da aprendizagem social enfatiza a informalidade, a improvisação, 

a ação coletiva, a conversa, a construção de sentido, sendo que aprender não se trata da 

mera aquisição de conhecimentos. A aprendizagem social, como aqui entendida, ocorre em 

um contexto de participação (social), e não somente na mente individual. Portanto, isto 

significa afirmar que as interações, em cunho informal, no local de trabalho podem 

impulsionar a aprendizagem dos indivíduos, que estão imbricados em relações de poder 

simbólico, por meio da troca de conhecimento (ELKJÆR, 2001, p. 108). 

Isto posto, passa-se a estudar os referenciais teóricos da aprendizagem no local de 

trabalho, por meio de suas características informais e, consequentemente, a aprendizagem 

colaborativa e a interação entre indivíduos no trabalho.  
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2.1.2.	  Aprendizagem	  no	  local	  de	  trabalho	  
 

 A aprendizagem no local de trabalho trata da aprendizagem individual no trabalho, 

abrangendo a aprendizagem formal, informal e situacional (MATTHEWS, 1999). Tal 

perspectiva possui suas raízes na educação de adultos, que busca discutir e propor um novo 

ambiente de aprendizagem, que possibilite a intersecção e a transferência da aprendizagem 

das escolas para o ambiente de trabalho.  

 Inicialmente, num contexto abrangente, a aprendizagem no local de trabalho pode 

ser compreendida como “(...) situada no contexto da prática social, na qual o cenário do 

trabalho fornece oportunidades para os trabalhadores construírem conhecimento que 

conectem a teoria e prática de uma forma realista e eficiente” (LE CLUS, 2011, p. 357) 

 É ainda de conhecimento que as organizações podem fomentar ou até mesmo inibir 

a aprendizagem informal estimulando ou dificultando as práticas de compartilhamento de 

conhecimentos entre os indivíduos nas organizações. Sabe-se que uma atitude mais 

favorável por parte de colegas e chefias quanto ao esclarecimento de dúvidas e ao incentivo 

à autonomia e pró-atividade do aprendiz podem facilitar o acontecimento de aprendizagem 

no local de trabalho (ENGSTROM, 2003; PEDRO, 2011). 

 Poder-se-ia sustentar que a aprendizagem no local de trabalho é um conceito difícil 

de definir, uma vez que tal conceito visa a cobrir diversas atividades, pois os indivíduos 

executam suas tarefas de trabalho além dos limites do meio organizacional. Matthews 

(1999) propõe, então, uma compreensão ampla que entende o local de trabalho como um 

espaço que inclui a posição física, significados compartilhados, ideias, comportamentos e 

atitudes que determinam o ambiente de trabalho e suas relações.  

 Em consonância com os estudos de Mattews (1999), Ushiro e Bido (2016) afirmam 

que a aprendizagem no local de trabalho ocorre por meio de eventos não planejados ou 

estruturados. A aprendizagem não ocorre somente em um local fixo no qual o indivíduo 

trabalha, mas também em outros pontos adjacentes como cursos, interações sociais, contato 

com clientes, fornecedores, sindicatos e em outros contextos relacionados ao trabalho 

(USHIRO; BIDO, 2016). Ademais, pode-se afirmar que a aprendizagem no local de 

trabalho está́ relacionada ao conceito de aprendizagem experiencial, conforme 

desenvolvido por Kolb (1984) e Jarvis (2009) que destacam a importância do aprendizado 
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que não é ensinado somente nas salas de aula ou estruturado em torno de conferências e 

treinamentos formais. 

 Illeris (2004 compreende a aprendizagem no ambiente de trabalho como um 

fenômeno que ocorre por meio da interação social entre o indivíduo e o ambiente 

organizacional, ou seja, o indivíduo recebe estímulos ou impulsos que são absorvidos por 

meio da interpretação psicológica do indivíduo e seu processo de aquisição. Ainda para o 

mesmo autor a aprendizagem no local de trabalho somente pode ocorrer quando houver 

congruência entre a intepretação psicológica do indivíduo e o ambiente organizacional. 

 Para operacionalizar tal conceito, Illeris (2004) apresenta seu modelo de 

aprendizagem no local de trabalho com três componentes centrais, a saber: o ambiente de 

aprendizagem técnico organizacional, o ambiente de aprendizagem social e os processos de 

trabalho. Cabe ressaltar que tais componentes estão em constante interação entre si, sendo 

que, entre os campos técnico-organizacional e social, há uma região chamada pelo autor 

como “prática de trabalho”, na qual a aprendizagem ocorre. Isso significa que, qualquer 

aprendizado que acontece no trabalho, está direta ou indiretamente influenciado pela forma 

como a vida profissional é organizada, como esta funciona na sociedade e quais 

significados os indivíduos dão ao trabalho e às situações problemas encontrados naquele 

espaço.  

 Gerber (2006), em consonância com estudos de Illeris (2004), destaca que os 

indivíduos estão diretamente envolvidos no processo de aprendizagem nos locais de 

trabalho pois estes trabalham com outros indivíduos para maximizar o desempenho de suas 

organizações. Assim, a aprendizagem no local de trabalho deve considerar que os 

indivíduos em diferentes situações de trabalho e em diferentes tipos de trabalho apresentam 

diferentes tipos de aprendizagem. A partir dos estudos de Gerber (2006) foi possível 

perceber que os indivíduos aprendem no local de trabalho, quando: (1) cometem erros 

durante o processo de execução de suas tarefas; (2) compartilham os valores estabelecidos 

pelas organizações e estes valores coincidem com os dos indivíduos; (3) resolvem 

problemas, tendo a experiência como ponto central; (4) se permitem pensar sobre o mesmo 

problema de formas variadas; (5)  adotam um papel de liderança com seus colegas, isto é, 

sentem-se responsável pelo desenvolvimento de um colega de trabalho; e por fim, (6) 

interagindo com outras pessoas, visto que muitos trabalhadores operam em grupos, e, na 
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execução de suas tarefas, eles compartilham seus conhecimentos e então aprendem por 

meio de tal interação. 

 Tendo como enfoque a interação com os demais indivíduos no processo de 

aprendizagem no local de trabalho, o modelo para aprendizagem no local de trabalho de 

Illeris (2004) apresenta a forma pela qual o processo de interação social do indivíduo 

desenvolve um fluxo contínuo, impulsionando a aprendizagem por meio de opiniões e 

explicações de outros colegas de trabalho, os padrões de comportamento encontrados no 

ambiente organizacional, as percepções e impressões recebidas nas mais variadas formas, 

em especial por meio do discurso presente no determinado local de trabalho. Logo, pode-se 

dizer que entre a identidade do trabalho e a prática de trabalho que se encontram os 

elementos mais relevantes para o aprendizado na vida, evidenciando o discurso do 

indivíduo durante a aprendizagem informal no local de trabalho, especificamente. 

 Em resumo, o ponto principal da aprendizagem no local de trabalho é o 

entendimento da aprendizagem como fortemente relacionada ao ambiente do qual faz parte, 

como no caso do presente estudo: os sujeitos com alto grau de interação para antecipação 

de problemas e criação de apresentações para os operadores do atendimento ao cliente em 

uma multinacional, que é mais explicitado na seção da metodologia da presente dissertação.  

 Novamente, cabe ressaltar que, a configuração do ambiente e relação dos sujeitos 

podem também facilitar ou inibir as interações para aprendizagem no local de trabalho. 

Kock e Ellström (2010) salientam que o ambiente de aprendizagem que se constrói em uma 

organização não somente afeta o nível de aprendizagem em certas dimensões, mas também 

a própria qualidade da aprendizagem. Se faz importante ressaltar, como visto na teoria da 

aprendizagem social, que a mera prática, ação e repetição podem não ser suficientes, pois 

os aprendizes têm que aprender a refletir sobre suas práticas para que haja a continuidade 

entre pensamento e ação, entre o fazer e o conhecer (ELKJÆR, 2008).  

 Isto posto, acredita-se que os estudos da aprendizagem no local de trabalho à luz 

dos conceitos apresentados por Matthews (1999), Illeris (2004) e Geber (2004) podem 

trazer significados relevantes para a compreensão do processo de aprendizagem por meio 

da interação dos indivíduos num contexto colaborativo, no qual os indivíduos são 

constantemente desafiados a pensar em novos processos e soluções que por sua vez 

requerem mudanças, visando rapidez na aprendizagem e agilidade na solução para o cliente 

interno, isto é, os operadores finais do atendimento ao cliente. Logo, ao discutir acerca de 
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uma situação específica de aprendizagem, ou seja, aprender a pensar em novas soluções e 

preparar apresentações para a área de atendimento ao cliente, poder-se-á estudar os 

conceitos de aprendizagem informal e situada para melhor entender o processo de 

aprendizagem no local de trabalho. 

 

2.1.2.1	  Aprendizagem	  informal	  e	  situada	  
 
 Assim como explicitado na introdução desta dissertação, verifica-se que a atual 

condição pós-moderna revalorizou as capacidades de os indivíduos atuarem de forma 

colaborativa. Sendo assim, tal sociedade gera uma nova demanda de aprendizagem também 

no local de trabalho.  

 Dentre tais demandas, o caminho para o entendimento de aspectos colaborativos de 

aprendizagem perpassa os estudos da Aprendizagem Informal (AI). Conforme apontam os 

estudos de Reatto e Godoy (2017): 

 

O caminho para que a AI alcance horizontes mais amplos  nas pesquisas e 

nas organizações está nas continuas mudanças e transformações sobre o 

próprio conceito de aprendizagem (...) o ambiente de trabalho tem sido 

gradualmente reconhecido como legitimo para a aprendizagem de novas 

habilidades e conhecimentos que permitam aos indivíduos uma melhor 

participação nas atividades do dia-a-dia, pois a AI acontece por meio das 

oportunidades que estão integradas nas rotinas e práticas do trabalho. 

(REATTO; GODOY, 2017, p.19) 

 

Neste sentido, os autores compreendem a AI como aquela baseada na experiência 

intencional e imediata, mas não formalmente estruturada, ou seja, induzida por um processo 

de reflexão, ação e pautada no contexto organizacional e nas práticas cotidianas (REATO; 

GODOY, 2015; 2017). 

 De acordo com os estudos de Marsick e Watkins, as aprendizagens informais são 

comumente não registradas ou mesmo percebidas, portanto, pode-se considerá-las como 

conhecimento tácito ou acúmulo de know-how. Ambos, tanto o conhecimento tácito, 

quanto o acúmulo de know-how, possuem significado essencial para o desenvolvimento da 
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identidade profissional, formando assim, parte de uma qualificação que não pode ser 

ensinada (MARSICK; WATKINS, 2001). 

 Ademais, para as autoras pode-se verificar a aprendizagem informal como sendo um 

subproduto de algumas atividades, como cumprimento de tarefas, interação interpessoal, 

experimentação de alguma atividade por tentativa e erro. Isto posto, pode-se inferir que a 

aprendizagem informal pode ocorrer a partir de experiências vivenciadas pelos sujeitos em 

seus contextos organizacionais.  

 O modelo de aprendizagem informal apresentado na figura 2 (MARSICK; 

WATKINS, 2001, p. 29) foi desenvolvido com base nos estudos e pensamentos de Dewey 

(1938), Argyris e Schön (1978) e Mezirow (1991). Tal modelo visa elencar os elementos na 

aprendizagem informal e incidental no âmbito do indivíduo.  

 Como se pode notar no modelo, os processos de observação e reflexão estão inter-

relacionados por meio de fases distintas. Logo, a aprendizagem varia em função da situação 

na qual os indivíduos estão vivenciando. Conforme os indivíduos se movem em torno de 

uma situação problema, eles se deparam com suas crenças, valores, concepções, fatores do 

ambiente e, resultados que podem ser ou não planejados, contribuindo para ajustar sua 

compreensão em relação ao contexto e à forma de atuar (PEDRO, 2011). 

 

Figura 2: Modelo de aprendizagem informal e incidental 

 
Fonte: Marsick e Watkins (2001, p. 29) 
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 Cabe ainda salientar que o modelo foi organizado em um círculo, mas as etapas não 

são necessariamente sequenciais, não há uma rota previamente definida, visto que, assim 

como afirmam as autoras, a Aprendizagem Informal é caracterizada por ser pouco 

consciente e influenciada por oportunidades. O modelo indica que a aprendizagem começa 

com algum evento, ou situação/problema, a partir de uma necessidade interna ou externa, 

isto é, sinais de não satisfação com as formas atuais de pensar o problema ou ser naquele 

dado contexto (MARSICK; WATKINS, 2001). 

 Em consonância com o modelo da Figura 2, Antonello (2007) afirma que a 

aprendizagem, independentemente de sua forma ou processo, designa ao indivíduo a 

oportunidade de vivenciar algum tipo de situação ou problema, que implica assim em uma 

ação. Todavia, a aprendizagem na ação, de acordo com a autora, é muito mais do que 

acumular diversas experiências, para gerar aprendizagem é preciso que determinada 

situação ou problema estejam imbuídos de significado e propósito para o indivíduo. 

 Neste sentido, as organizações, ao instituírem espaços para a aprendizagem 

informal, isto é, ao fomentarem o compartilhamento e trocas de experiências, devem buscar 

formas de proporcionar a aprendizagem com significado para os indivíduos no contexto 

organizacional. Contudo, de acordo com Gherardi, Nicolini e Odella (1998, p. 273), a visão 

dominante que existe na sociedade sobre aprendizagem é limitada no que tange o 

entendimento de como as pessoas aprendem no contexto organizacional. De acordo com os 

autores, a aprendizagem é ainda percebida como algo separada de qualquer outra atividade 

na organização, associando a aprendizagem somente a momentos específicos como ler um 

manual no trabalho ou assistir um vídeo instrucional. Conforme observam os autores: 

 

(...) na vida cotidiana, assim como nas organizações de trabalho, 

pessoas e grupos criam conhecimento, negociando os significados de 

palavras, ações, situações e artefatos materiais [...] Conhecimento 

não é o que reside na cabeça de uma pessoa, em livros ou em bases 

de dados. Saber é ser capaz de participar em uma rede complexa de 

relacionamentos de pessoas e atividades. (GHERARDI; NICOLINI; 

ODELLA, 1998, p. 274). 
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 Isto posto, para se analisar a aprendizagem informal nas organizações é necessário 

entender o contexto e situações experenciadas pelos indivíduos. Em consonância com a 

afirmação postulada por Gherardi, Nicolini e Odella (1998), Flach e Antonello (2010) 

afirmam ainda que a aprendizagem informal é baseada na cultura, na socialização e nas 

práticas dos indivíduos. Consequentemente, se faz necessário entender a aprendizagem à 

partir das interações que acontecem no contexto social, ou seja, a aprendizagem como um 

aspecto integral e inseparável da prática social dos indivíduos (LAVE; WENGER, 2005, 

p.61) 

 Logo, um elemento importante para a análise de processos informais de 

aprendizagem consiste no conceito de aprendizagem situada, que envolve novamente as 

lentes da teoria da aprendizagem social, “que argumenta que as pessoas aprendem por meio 

da observação e interação com os membros do grupo social” (FLACH; ANTONELLO, 

2010, p.198). A principal característica da teoria da aprendizagem situada, portanto, é a 

consideração da influência do contexto social na aprendizagem dos indivíduos.  

 Pode-se dizer que a visão de aprendizagem situada, em congruência com estudos da 

teoria da aprendizagem social, previamente apresentados, se contrapõe à tradição 

funcionalista que inclui a separação da cognição do mundo social e se baseia também na 

ideia de que o conhecimento consiste em unidades coerentes e isoladas cujas fronteiras e 

estrutura interna existem independentes do indivíduo. (LAVE; WENGER, 2005).  

 A perspectiva da aprendizagem situada descreve, portanto, o desenvolvimento da 

cognição (a aprendizagem) no contexto se apropriando de abordagens socioculturais como 

já mencionado anteriormente. Ainda, sabe-se que a cognição se distribui na mente, no 

corpo, na atividade e nos ambientes, (LAVE; WENGER, 2005) no indivíduo, em outras 

pessoas, e em vários artefatos, tais como ferramentas físicas e simbólicas (LAVE; 

WENGER, 2005; SALOMON, 1993). Neste contexto, a aprendizagem está distribuída 

entre os participantes, não no ato de uma única pessoa, a distribuição do conhecimento está 

organizada socialmente. Logo, o aprendizado ocorre em função da atividade, contexto e 

cultura no qual se situa.  

 Lave e Wenger (2005, p.50) relacionam os estudos da aprendizagem situada aos 

estudos sobre habitus, apresentado por Bourdieu (1983). Para as autoras, os estudos sobre 

habitus trazem luz ao conceito de aprendizagem situada, pois, para o sociólogo Bourdieu, o 
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conceito de habitus surge da necessidade empírica de apreender as relações de afinidade 

entre comportamento dos agentes e as estruturas e condicionamentos sociais.  

Habitus é aqui compreendido como “um sistema de disposições duráveis e 

transponíveis que funciona como uma matriz de percepções” (Bourdieu, 1983, p. 65) – 

discorrer-se-á mais sobre o conceito no capítulo de poder simbólico deste referencial 

teórico. Por isso, deve compreender a aprendizagem situada a partir das práticas sempre 

imbricadas em ideologias e ‘culturalmente situadas’, isto é, o individuo aprende de acordo 

com suas crenças e as crenças compartilhadas no contexto que ele se situa.  

 Nos estudos de Lave e Wenger (2005), entende-se a ação de situar como o 

envolvimento dos indivíduos, no ambiente e nas atividades. Por conseguinte, os indivíduos 

aprendem por meio da observação e interação com os demais membros do grupo social. 

Novamente, tal afirmação pode trazer luz ao objetivo central desta pesquisa que é 

compreender o processo de aprendizagem por meio da interação tal como suas relações de 

poder na aprendizagem. 

 Contu e Willmott (2003) apresentam que a premissa principal da teoria da 

aprendizagem situada é a atenção direta sobre a aprendizagem como uma atividade difusa e 

incorporada nos processos de interação social (CONTU; WILLMOTT, 2003, p.285). 

Consequemente, é esperado que nos estudos acerca da aprendizagem situada o foco seja 

menor sobre o que se passa na cabeça dos indivíduos, isto é, os processos cognitivos, e 

mais atenção seja dedicada às situações de práticas entre os indivíduos.  

 Visto que o foco deve estar situado nos processos de interação e práticas dos 

indivíduos, Lave e Wenger (2005) reiteram, portanto, que a aprendizagem situada não pode 

ser entendida meramente como um processo de transmissão e aquisição de conhecimento, 

mas sobretudo um processo de construção de identidade (LAVE; WENGER, 2005, p. 53). 

Neste sentido, as autoras entendem a aprendizagem situada como parte integral da prática 

social, na qual o sujeito constrói e (re)significa sua identidade por meio de sua participação 

nas práticas do cotidiano.  

 Em suma, Marsick (2009) conclui que se aprende com e pela experiência, 

participação e interação. Por conseguinte, acredita-se que o processo de aprendizagem seja 

muitas vezes informal e situado, sendo mais facilmente compreendido em uma análise 

social, ao se observar a interação entre o indivíduo e o seu meio social, histórico e cultural. 

 No atual recorte da pesquisa, espera-se observar as interações dos pares que geram 
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aprendizagem no local de trabalho, logo acredita-se que os subsídios da aprendizagem 

informal e situada podem fornecer elementos significativos para responder as questões 

centrais de pesquisa. 

 A fim de sintetizar este capítulo, apresenta-se a seguir (Quadro 1) algumas das 

ideias acerca da Aprendizagem Informal e Aprendizagem Situada: 

 

Quadro 1 – Síntese dos Principais Aspectos da Aprendizagem Informal e Situada 

 Aprendizagem Informal Aprendizagem situada 

D
ef

in
iç

ão
 Trata-se de alguma atividade que envolve 

a busca de entendimento, conhecimento ou 
habilidade. Ocorre fora dos currículos que 
constituem programas educacionais, 
cursos ou workhops. 

O aprendizado sempre ocorre em função da 
atividade, contexto e cultura no qual ocorre 
ou se situa. Requer participação nas práticas 
da cultura que o sujeito está inserido. 

Ên
fa

se
 

Implica em valorizar não apenas o lado 
relacional (o papel do indivíduo dentro de 
um grupo social), mas também à qualidade 
da aprendizagem. Recorrentemente 
envolve algum grau de consciência que a 
pessoa esteja aprendendo. 

Enfatiza que a mudança de comportamento é 
mais provável que aconteça como resultado 
da reflexão em experiência numa atividade. 

Co
m

o 
oc

or
re

 

Pode ocorrer a partir de uma experiência 
formalmente estruturada, com base em 
atividades especificas para este fim. Pode 
ser planejada ou não planejada. 

Colocar pensamentos e ação num lugar e 
tempo específicos. Situar significa envolver 
indivíduos, o ambiente e as atividades para 
criar significado. Significa localizar num 
setting particular os processos de pensar e 
fazer utilizados pelos experts para criar 
conhecimento e habilidades para as 
atividades. 

Re
su

lta
do

 

O indivíduo pode adquirir competências 
por envolvimento num processo contínuo 
de aprendizagem. A aprendizagem não é 
apenas reprodução, mas reformulação e 
renovação do conhecimento. 

Fornece ao indivíduo o benefício do 
conhecimento ampliada e o potencial para 
aplicar este conhecimento de novas formas 
em novas situações. 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Antonello (2007, p. 15) 
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2.1.3.	  Aprendizagem	  Colaborativa	  
 

Acredita-se que na modernidade a aprendizagem correspondeu com os interesses de 

uma sociedade industrial. Neste contexto, o desenvolvimento da industrialização criou 

condições para uma relação de ensino e aprendizagem do tipo transmissiva e de forte 

orientação normativa (POZO, 2015). Por outro lado, verifica-se que a atual condição pós-

moderna revalorizou as capacidades dos indivíduos para atuarem coletivamente na 

sociedade. Em uma organização, por exemplo, os indivíduos vão encontrar essa nova 

condição da coletividade, multidisciplinaridade e complexidade (WARSCHAUER, 2017, p. 

209). 

Roschelle e Teasley (1995, p.70), em seus estudos acerca da colaboração na 

resolução de problemas, definem o termo colaboração como “uma atividade coordenada e 

sincrônica que é o resultado de uma tentativa contínua de construir e manter uma 

concepção e aprendizagem compartilhada de um problema”.  

Em uma perspectiva social, a concepção de aprendizagem é descrita como um 

processo de transformação entre as participações em atividades sociais (BOXTEL et al., 

2000; ELKJÆR, 2004; ILLERIS, 2007). Dessa forma, a colaboração é mais que uma 

atividade em que apenas o compartilhamento e a manutenção de conhecimento são 

estabelecidos. Tal colaboração corresponde, também, a uma mudança na forma de pensar e 

elaborar a relação entre as novas concepções e as anteriores; assim como relacioná-las para 

um desenvolvimento conjunto na qual a interação social se configura como um processo de 

transformação compartilhado entre os protagonistas do processo de aprendizagem – os 

indivíduos no local de trabalho, como no campo ora investigado para esta pesquisa 

(BOXTEL et al., 2000) 

Tendo em vista tal conceito de colaboração, pode-se entender a Aprendizagem 

Colaborativa (AC) como o processo de ação compartilhada, no qual dois ou mais 

indivíduos com habilidades complementares interagem trocando experiências, pontos de 

vista, informações e significados (GONZÁLEZ, 2005, p. 19). 

Em consonância com os estudos de Roschelle e Teasley (1995) e González (2005), 

os pesquisadores de processo de ensino e aprendizagem, Torres, Alcantara e Irala (2004) 

também afirmam que a AC parte da ideia de que o conhecimento é resultante de um 

consenso entre membros de uma comunidade de conhecimento, algo que as pessoas 
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constroem conversando, trabalhando juntas direta ou indiretamente por meio de resolução 

de problemas, projetos, estudos de caso etc. (TORRES; ALCANTARA; IRALA, 2004). 

Dillenbourg (1999), um dos percursores dos estudos de AC, define Aprendizagem 

Colaborativa como uma situação na qual dois ou mais indivíduos aprendem ou tentam 

aprender algo juntos. O autor parte para uma análise semântica dos termos “dois ou mais”, 

“aprendem” e “juntos”, e então pontua que tal conceito pode ser interpretado por diferentes 

formas, a saber: 
(...) dois ou mais podem ser interpretados como um par, um pequeno 

grupo (3-4 sujeitos), uma classe (20-30 indivíduos), uma comunidade 

(algumas centenas ou milhares de pessoas), uma sociedade (milhões de 

pessoas) (...) Aprender algo pode ser interpretado como seguir um curso, 

material do curso de estudo, realizar atividades de aprendizagem como a 

resolução de problemas, aprender com a prática de trabalho ao longo da 

vida (...) Juntos pode ser interpretada como diferentes formas de 

interação: situações de aprendizagem presenciais ou virtuais, síncronas ou 

assíncronas, esforço totalmente em conjunto ou com divisão de tarefas. 

(DILLENBOURG, 1999, p.2) 
 

Assim sendo, a prática de aprendizagem colaborativa pode assumir múltiplas 

caracterizações, podendo haver dinâmicas e resultados de aprendizagem diferentes para 

cada contexto específico. Para o autor, a delimitação da estrutura do campo e sujeitos 

estudados na aprendizagem colaborativa é fundamental para que se possa explorar os 

conceitos de forma empírica.  

Portanto, neste contexto colaborativo, a aprendizagem se vale de uma filosofia de 

trabalho que rege relacionamento e interação entre os indivíduos. Tal filosofia estabelece 

formas de colaboração e compartilhamento de cada membro do grupo (DILLENBOURG, 

1999). Logo, poder-se-á afirmar que a AC se desenvolve num ambiente caracterizado pela 

ausência de hierarquias e divisões de atividades de modo formal, como o campo ora 

escolhido para as análises empíricas. Neste campo escolhido para a pesquisa, cada 

indivíduo participa em todas e em cada uma das tarefas do projeto a fim de desenvolver um 

produto final ou resolver um problema em conjunto. 

Ademais, nesta forma colaborativa de aprendizagem, espera-se que o conhecimento 

seja construído por meio da interação. O processo de aprendizagem deixa de ser apenas de 
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transmissão de informações e fatos, e passa a existir discussão, problematização e 

construção do aprender no mundo social com os demais indivíduos (DILLENBOURG; 

SCHNEIDER, 1995). 

Para Illeris (2007, p.121), o processo da aprendizagem colaborativa passa pelos 

seguintes pressupostos: (1) a aprendizagem colaborativa deve ocorrer por meio da 

dimensão da interação, que nesta pesquisa será melhor investigada na seção a seguir; (2) a 

aprendizagem colaborativa deve ser empregada em conjunto com outras abordagens 

sociais, que tenham o ambiente no qual o indivíduo está inserido como holofote, 

enfatizando assim a aprendizagem social; (3) a aprendizagem colaborativa deve ser 

estudada em ambientes nos quais os indivíduos devem se unir para a solução de problemas 

e então a situação social possa contribuir para que a aprendizagem dos indivíduos ocorra. 

Contudo, o autor assevera que a sociedade individualista atual não estimula a aprendizagem 

colaborativa nos indivíduos, mas por este mesmo motivo, certas situações de aprendizagem 

podem estimular a colaboração, visto que cada indivíduo apresenta habilidades distintas 

para a resolução de um mesmo problema ou para a construção de um projeto (ILLERIS, 

2007, p. 122) 

Tal afirmação está em congruência com o que Mahiev (2001, p.23) acredita ser a 

aprendizagem na interação no local de trabalho, afirmando que “... [os indivíduos] devem 

confrontar as realidades, gerir a pluralidade, do previsto ao imprevisto, da descoberta e da 

busca da complementaridade numa pesquisa permanente de coerência e de não 

uniformidade”.  

Logo, acredita-se que é na heterogeneidade que se estabelecem novas formas de 

relações entre indivíduos. Ao desenvolver atividades e tarefas juntos, é preciso gerenciar 

conflitos sócio cognitivos, propor alternativas, rever conceitos, discutir posições, reelaborar 

ideias, negociar visões de mundo (MAHIEV, 2001). Poder-se-á afirmar, à luz dos estudos 

acerca da AC, que uma aprendizagem no local de trabalho mais eficiente é colaborativa e 

social em vez de competitiva e isolada. Outrossim, a troca de ideias com outras pessoas 

melhora o pensamento e aprofunda o entendimento (DILLENBOURG; SCHNEIDER, 

1995). 

Nos estudos de Kneser e Ploetzner (2001) encontram-se os requisitos centrais para o 

acontecimento da aprendizagem com caráter colaborativo. Os requisitos, de acordo com os 

estudos empíricos dos autores, são: a) o conhecimento prévio dos sujeitos; b) a regra 
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assumida pelos indivíduos; c) a informação/conhecimento compartilhados e, por fim, d) a 

construção do conhecimento em conjunto.  

O conhecimento prévio sustenta a colaboração como uma forma de atribuir 

significação ao processo de aprender e compartilhar, ou seja, corresponde ao fato de utilizar 

o conhecimento prévio como um ponto de partida. É necessária essa consideração pois só 

haverá uma interação efetiva entre os indivíduos quando esses se complementam ou, muitas 

vezes, se confrontam defendendo cada um suas concepções e pontos de vista em relação a 

determinado problema, que na presente pesquisa está relacionado às tarefas no local de 

trabalho.  

A ação de “confrontamento” na aprendizagem colaborativa pode ser entendida 

como um conflito sócio cognitivo (PACHECO; SISTO, 2003). O conflito sócio cognitivo 

acontece quando o sujeito enfrenta uma resposta diferente da sua, um conflito interno 

poderá se produzir, o que, por sua vez, provoca um duplo desequilíbrio: interindividual e 

intraindividual. O aspecto interindividual dá o caráter social ao fenômeno. Na busca de um 

acordo com o outro, vê-se uma possibilidade de superação do desequilíbrio cognitivo 

intraindividual. (PACHECO; SISTO 2003, p. 70)  

O segundo requisito elencado por Kneser e Ploetzner (2001) “regra assumida pelos 

indivíduos” dever ser, de certo modo, flexível para que os fluxos de informações entre os 

pares possam ser constantes e acima de tudo um constructo de elaboração de um 

conhecimento comum. Essa ideia de construção do conhecimento em conjunto parte da 

definição de colaboração no qual esse tipo de aprendizagem corresponde a “um processo de 

enriquecimento, organização, reorganização e refinamento do conhecimento” (BOXTEL et 

al, 2000, p. 312). Ou seja, o fluxo de informações relacionado com a regra assumida pelos 

indivíduos balizará o conhecimento de cada um dos membros participativos e assim através 

da organização, reorganização, refinamento do conhecimento, atingindo a construção do 

processo corresponsável de aprendizagem.  

Cabe ressaltar que todo processo apresenta um caráter informal de aprendizagem, 

tendo todos os indivíduos na colaboração como agentes da construção do conhecimento 

coletivo. Não é presente durante a aprendizagem colaborativa a incidência de um único 

detentor absoluto do conhecimento, tendo, portanto, a alternância de vozes e aceitações de 

diversos conceitos para a construção da aprendizagem (BOXTEL et al, 2000)  
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Para que isso possa se realizar no ambiente de aprendizagem é necessário que a 

interação social seja trabalhada conjuntamente com a aprendizagem colaborativa.  

A informação compartilhada entre os pares poderá seguir padronizações específicas 

quando se trabalha colaborativa mente. Sendo assim, Kneser e Ploetzner (2001) destacam 

que: 

a troca de informações entre estudantes que colaboram entre si podem 

variar, por exemplo, a mera troca dos resultados obtidos, a partir do 

compartilhamento de informações individuais específicas ou de 

informações gerais, a fim de completar explicações específicas ou gerais. 

(KNESER; PLOETZNER, 2001, p. 55).  

 

Os autores, dessa forma, sinalizam que na colaboração as informações que 

permeiam os grupos podem ser compartilhadas entre os pares de maneiras distintas. Elas 

podem ser utilizadas para dar sentido a uma informação de forma específica, isto é, pode 

complementar um entendimento individual formatando o conhecimento do sujeito como 

significativo para o mesmo.  

Todavia, essa mesma informação poderá apresentar um caráter mais geral 

apresentando para os componentes de um grupo uma significativa relevância que aborda 

uma informação geral, isto é, uma informação que os pares compartilham de maneira 

global para que a partir desse momento possa elaborar seus entendimentos significativos 

individuais.  

Porém, basear-se na troca de informações não significa que a aprendizagem 

colaborativa esteja sendo efetivamente trabalhada para uma promoção de soluções de 

problemas. Se as trocas de informações não vierem acompanhadas de questionamentos que 

incitem o detalhamento de explicações a respeito das informações compartilhadas os 

sujeitos apenas aceitam tais posicionamentos sem atitude crítica, sem colocar a prova a 

nova informação, que poderá ser estabelecida como um novo conhecimento e o 

conhecimento que o sujeito possui.  

É esse posicionamento dos pares, o questionamento e a exploração de informações 

lançadas durante uma discussão que garantem as informações compartilhadas entre os 

sujeitos o desenvolver de uma aprendizagem colaborativa centrada na interação social 

efetiva.  
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Por fim, se faz necessário romper as barreiras existentes entre a aprendizagem e a 

interação entre os pares. Aqui é centralizada a construção do conhecimento a partir de um 

compartilhamento de informações múltiplas por meio da apropriação, compreensão e 

enunciação, os sujeitos sejam capazes de (re) elaborar um conhecimento que lhe permita ser 

crítico em seu meio social.  

Em suma, o que se pode observar é que a questão central da Aprendizagem 

Colaborativa é a interação entre os pares. A aprendizagem Colaborativa, dessa forma, 

assume como foco da aprendizagem o desempenho dos indivíduos baseado na interação 

com o outro, uma vez que nesse contexto a complementação dos alunos promove o 

desenvolvimento dos sujeitos.  
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2.1.4.	  A	  dimensão	  social	  da	  aprendizagem:	  a	  interação.	  
  

 Inicialmente se faz necessário apresentar uma delimitação dos fenômenos 

compreendidos pelo termo interação. Em síntese, toda ação empreendida por um indivíduo, 

qualquer que seja a natureza, se inscreve em um determinado quadro social, em uma 

situação que implica a presença, mais ou menos ativa, de outros indivíduos. Na medida em 

que toda ação está submetida a obrigações e regras, as ações empreendidas pelos sujeitos 

que estão em contato são necessariamente ações conjuntas e têm, origem na interação 

(GOFFMAN, 1974). Logo, a primeira constatação nos conduz a observar que todo 

comportamento humano, qualquer que seja ele, procede da interação. 

 Pode-se ainda dizer que as relações sociais assumem um processo de interação, ou 

seja, uma forma de ação comunicativa onde os indivíduos coordenam seus projetos de ação 

e organizam suas relações, possível devido à dupla estrutura da comunicação linguística 

que, por um lado permite a comunicação entre indivíduos, coisas e processos, e por outro 

um tipo de intersubjetividade onde se desdobram as coisas ditas (OLIVEIRA, 1993). 

Isto posto, acredita-se que a interação presente no local de trabalho, estudada aqui 

como consequência das trocas de informação e conhecimento entre os indivíduos, é 

estabelecida por meio dos discursos que permitem a concretização do processo de interação 

e, por consequência, da aprendizagem. É mister ressaltar que o discurso, nesta pesquisa, é 

concebido como uma dispersão de textos (escritos e orais), cujo modo de inscrição histórica 

permite definir como um espaço de regularidades enunciativas (MAINGUENEAU, 1991; 

1997; 2002; 2008; 2010; 2014), evidenciando a influência de todos os sujeitos nos 

momentos de interação. A noção de discurso e análise do discurso será elaborada na seção 

de metodologia do presente trabalho. 

 Para Easterby-Smith e Araújo (2001), de acordo com a perspectiva social, a 

aprendizagem no local de trabalho pode ser compreendida como algo que emerge de 

interações sociais; o aprender e o conhecer são comumente aceitos como atividade social 

contextualizada (LAVE; WENGER, 1991; ELKJÆR, 2003).  

 Em consonância com os estudos de Easterby-Smith e Araujo (2001), Reatto e 

Godoy (2017) afirmam que “é na interação e na relação dialógica cotidiana entre os 

funcionários no local de trabalho que se desenvolvem as aprendizagens” (REATTO; 

GODOY, 2017, p.25). 
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 Ademais, sabe-se que o indivíduo está em constante processo de aprendizagem e tal 

processo não ocorre de forma isolada, conforme percebido nos estudos ora apresentados 

acerca da Aprendizagem Social (ELKJÆR, 2003) e Aprendizagem Colaborativa 

(DILLENBOURG; SCHEIDER, 1995; ROSCHELLE; TEASLEY; 1995; 

DILLENBOURG, 1999; TORRES, et al, 2004; GONZALEZ; 2005). Pode-se afirmar que 

são inúmeros os fatores, tanto biológicos, quanto sociais ou históricos que influenciam na 

formação do sujeito, mas que isoladamente não determinam a sua constituição.  

 Neste processo de aprendizagem social e colaborativa, o indivíduo necessita, 

portanto, interagir com os demais indivíduos para incrementar e construir novos 

conhecimentos e, por conseguinte, aprender com o meio e no meio em que está inserido.  

 Os estudos acerca da interação no local de trabalho, além de apresentarem bases 

sociais da aprendizagem, tiveram sua origem na teoria sociointeracionista da aprendizagem, 

tendo como percursor central Lev Vygotsky (1896-1934), psicólogo russo proponente da 

psicologia histórico-cultural (OLIVEIRA, 1993) 

 Na teoria sociointeracionista, encontra-se uma visão de desenvolvimento humano 

baseada na ideia de um organismo ativo cujo pensamento é constituído em um ambiente 

histórico, social e cultural: a indivíduo reconstrói internamente uma atividade externa, 

como resultado de processos interativos que se dão ao longo do tempo. Esta reconstrução 

interna é postulada por Vygotsky (1987, 1989) na lei que denominou de dupla estimulação: 

tudo que está no indivíduo existe antes no social (interpsicologicamente) e quando é 

apreendido e modificado pelo indivíduo e devolvido para a sociedade passa então a existir 

no plano intrapsicológico (interno ao sujeito).  

 Em suma, Vygotsky entende o desenvolvimento não como um processo previsível, 

linear ou universal, a aprendizagem é, portanto, construída no ambiente em sua interação 

entre indivíduos (PILETTI; ROSSATO, 2013) 

 Logo, poder-se-á dizer que o indivíduo vai aprendendo e se modificando no 

ambiente ou ambientes – entre eles, o local de trabalho - que está inserido. Vygotsky (1987, 

1989) ainda salienta que as possibilidades que o ambiente proporciona ao indivíduo são 

fundamentais para que este se constitua como sujeito lúcido e consciente, capaz, por sua 

vez, de alterar as circunstâncias em que vive.  

 As situações vividas permitem interações sociais que orientam o desenvolvimento e 

a construção colaborativa do saber (OLIVEIRA, 1993). Nesse processo de interação entre 
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indivíduos e ambiente, onde a linguagem, principal instrumento simbólico de representação 

da realidade, desempenha papel fundamental, ocorre o processo de aprendizagem social dos 

indivíduos (VYGOTSKY, 1989; OLIVEIRA, 1993). 

 Portanto, na perspectiva sociointeracionista, as interações sociais supõe um 

indivíduo em constante construção e transformação que, mediante as interações, conquista 

e confere novos significados e olhares para a prática social, mais especificamente no 

contexto da pesquisa, as aprendizagens por meio da interação no local de trabalho. 

 Desta forma, pode-se dizer que a interação entre indivíduos, conforme estudos no 

local de trabalho, possui papel importante no desenvolvimento de ideias, contribuindo para 

a criação do conhecimento e resolução de problemas (SIMONS et al., 2003; PANTOJA; 

BORGES, 2009). 

 Corroborando com as afirmações anteriores, Illeris (2004; 2007; 2015) afirma que a 

sociabilização e a coletividade no ambiente que o indivíduo está situado influencia o 

processo de aprendizagem, tal como o processo de significação de suas ações. De acordo 

com o autor, os processos de aprendizagem são constituídos a partir de três dimensões, 

sendo elas: dimensão do conteúdo (cognitiva), do incentivo (emocional) e da interação 

(social). Sendo a última dimensão de maior relevância para o presente estudo.  

 No que tange a dimensão social, representada por meio da interação, percebe-se que 

as ações dos indivíduos, que podem gerar aprendizagens, são coordenadas pelo ambiente ou 

espaço social (ILLERIS, 2007, p. 96).  

 O modelo apresentado na Figura 3 tem como elemento central a interação, indica 

que o indivíduo aprende em relação a situação que está inserido, com a interação na 

estrutura social do campo e com os demais atores no ambiente, compartilhando discursos e 

conhecimentos. (ILLERIS, 2007; BOURDIEU, 2001; LAVE; WENGER, 1991).  
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Figura 3: Modelo complexo de aprendizagem 

 

Fonte: Illeris (2007, p.98) 

 

Outrossim, Illeris (2015) afirma que a interação no processo de aprendizagem 

propicia os impulsos que dão início ao processo de aprendizagem por meio da participação 

dos indivíduos nas soluções de problemas. Logo, é a interação social que garante o 

desenvolvimento pleno dos indivíduos como um processo de desenvolvimento construído 

conjuntamente com os outros indivíduos, interlocutores, no processo de aprendizagem. 

 Illeris (2015) ainda assevera que existem, no local de trabalho, distintas formas de 

interação que levam à aprendizagem. Entre as formas de interação apresentadas estão: (1) a 

percepção do ambiente – suas estruturas e atores no local de trabalho; (2) a simples 

transmissão de conhecimento entre pares; (3) a troca de experiências na qual a transmissão 

e percepção estão imbricadas; (4) a imitação de formas para executar tarefas a fim de 

aprender no local de trabalho; (5) a atividade social que busca a influência de atores 

específicos para a aprendizagem e, por fim, (6) a participação dos indivíduos em situações 

de aprendizagem.  

Na presente dissertação, os estudos das formas de interação por atividade social e 

participação ganham maior enfoque, visto que tais formas de interação estão intimamente 
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ligadas à prática discursiva, isto é, uma vez que os indivíduos interagem para buscar 

influências e aprender em determinadas situações, estes estão acionando seus 

conhecimentos e interesses aos seus interlocutores. Tal afirmação vai ao encontro dos 

estudos discursivos nas interações sociais pois o discurso “constitui o que mantém juntos os 

homens, o fundamento de todas as relações que por seu turno fundamentam a sociedade. ” 

(BENVENISTE, 1995, p. 63), 

 Van Dijk (2015) associa as interações sociais, por meio do discurso, com as 

relações de poder e controle. Para o autor, o controle nas interações é difuso na sociedade. 

“Poucas pessoas têm uma liberdade total” (DIJK, 2015, p. 18), existem restrições sociais de 

leis ou de normas sobre o que é apropriado, como no caso das normas de conduta e 

comportamento no âmbito organizacional, e, mais especificamente, numa relação de 

interação entre indivíduos no local de trabalho, campo estudado nesta pesquisa.  

  Isto posto, percebe-se que os processos de interação passam por questões de 

informações e conhecimentos compartilhados, possibilitando aos indivíduos imersos nas 

interações um chamado “poder do discurso”, ou seja, o poder do discurso daquele que 

fornece conhecimento e, ao mesmo tempo, o “não poder” daqueles que não têm acesso às 

informações ou que não compartilham de trocas sobre as práticas do trabalho. Conforme 

apontam Contu e Wilmott (2003, p. 293): “as aprendizagens são condicionadas pela 

história, poder e linguagem” dos indivíduos nas interações sociais. 

 Em suma, por essa visão social da interação pautada nos estudos de Illeris (2007, 

2015), Lave e Wenger (2001), Elkjær (2004) e Goofman (1974), tendo como ancoragem a 

teoria sociointeracionista de Vygotsky, pode-se afirmar que a aprendizagem por meio da 

interação é uma experiência social, onde o principal instrumento simbólico é a linguagem, 

mais especificamente, o discurso.  

 Então, acredita-se que é por meio do e no discurso que emergem as aprendizagens 

entre os indivíduos, tais como suas relações de poder em um determinado campo social. 

Logo, poder-se-á estudar as manifestações de poder por meio da interação discursiva. Tal 

conceito teórico, poder, é analisado na próxima seção deste referencial.  
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2.2.	  Poder	  	  
 

A análise do poder fez surgir diversos estudos sobre o assunto em várias disciplinas. 

Entre os trabalhos seminais incluem os estudos de Weber (1968), Russell (1938), Foucault 

(1979) e Galbraith (1984).  Faz-se necessário dizer que não se pretende revisar ou resumir 

os estudos seminais acerca do poder, mas de apresentar diversas perspectivas do conceito 

de poder, buscando conceitos em relação ao poder que podem contribuir para o objetivo da 

pesquisa: “compreender o processo de aprendizagem por meio da interação entre pares de 

trabalho e suas relações de poder durante a aprendizagem”. 

 

2.2.1.	  Os	  conceitos	  de	  poder	  no	  local	  de	  trabalho	  
 
 Pode-se dizer que o desejo de poder é parte da natureza humana, ao ponto de o 

homem ser o único animal que busca acumular mais do que necessita biologicamente. Não 

há limites ou completa satisfação para a necessidade de poder do ser humano, enquanto que 

outros animais não excedem o que for inspirado pela fome, pelo medo (sobrevivência) e 

pela reprodução (RUSSELL, 1938).  

 Para Russell, o desejo pelo poder no ser humano, seria universal, ainda que se 

traduza de maneiras distintas nos indivíduos. Assim, existem diferentes formas inter-

relacionadas de poder, denominado pelo autor de “poder social”: a) o poder da força ou da 

coerção, sem o desejo ou necessidade de obter consentimento, utilizando o poder pelo 

medo ou força física, b) o poder da promessa de recompensa ou de punição, e c) o poder da 

indução, influenciando a opinião de outros (RUSSELL, 1938).  

 Em consonância das tipologias de poder social de Russel, o cientista político alemão 

Max Weber (1968) define o poder como a possibilidade de impor a própria vontade ao 

comportamento de outras pessoas. Quanto maior é a capacidade de impor essa vontade e 

atingir o desígnio pretendido, maior é o poder.  

 Cabe ressaltar que Weber demonstra em seus estudos que a base pela qual o poder 

se exercita entre os indivíduos pode variar consideravelmente, levando em consideração o 

contexto social, tal como as circunstâncias estruturais e históricas.  

 Outrossim, para Weber, o homem não apenas busca o poder para seu mero 

enriquecimento, mas busca, o que o autor denota como “o poder pelo poder” e o “poder 
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reconhecimento social” (WEBER, 1968). 

 Nesse sentido, Weber define poder como: 

 

(...) em geral, entendemos poder pela oportunidade de um homem ou de 

um grupo de homens, de realizar seus desejos em uma ação comunitária, 

mesmo diante da resistência de outros que estejam participando na mesma 

ação em determinado contexto social” (WEBER, 1968, p. 926).  

 

 À luz do conceito acima, entendem-se outros relacionamentos complexos que 

surgem das relações entre diferentes estruturas sociais, econômicas, legais, religiosas, 

políticas, militares etc. Logo, cada uma possui uma vida em si mesma e, ao mesmo tempo, 

é conectada com as outras. Ao considerar qualquer ação social, como a interação entre os 

indivíduos, cada uma dessas estruturas pode ser chave para modificar ou dar as condições 

de desenvolvimento umas às outras (WEBER, 1968).  

 Um importante pesquisador do conceito de poder foi o filósofo Michel Foucault 

(1926-1984). Em sua obra Microfísica do Poder, Foucault exterioriza perspectivas 

inovadoras em relação ao entendimento do poder, avançando assim nos estudos de Russel e 

Weber. O autor caracteriza o poder não apenas como repressivo, mas também como 

normalizador e, principalmente, analisa o saber – o aprender – como peça de um dispositivo 

político que o produz e é intensificado por ele.  

 Para Foucault (1982), o poder é algo que se exerce ou se pratica nas relações, mais 

especificamente nas interações sociais, conforme apresentado na seção anterior. Tais 

relações funcionam em rede entre indivíduos que exercem o poder e sofrem suas ações. 

Assim, cada indivíduo é titular de certo poder e veicula o poder, que no presente estudo 

entende-se como o poder de saber ou de compartilhar informações que geram 

aprendizagem no local de trabalho. 

 Nesta perspectiva, Foucault trata do poder como um tema no cotidiano, como um 

elemento que perpassa todos os cenários da vida humana, incluindo assim a aprendizagem 

no local de trabalho. Logo, a natureza do poder foucaultiano pode ser apreendida somente 

no contexto das práticas do dia a dia e na relação direta com seu campo. 

 Para Foucault, o poder não parece ser algo que se possua como um objeto, o poder 

por si só, portanto, não existe (FOUCAULT, 1982). Poder-se-á postular que o que existem 

são as práticas e as relações de poder nas interações do cotidiano. Nesse sentido, pode-se 
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afirmar, na perspectiva foucaultiana, que o poder atinge sua realidade concreta pelo corpo 

dos indivíduos, pelo controle dos gestos, atitudes, comportamentos, hábitos e discursos. 

Conforme o autor declara: 
O indivíduo é um efeito do poder, ou seja, o poder é o produtor da 

individualização. A ação sobre o corpo, o gesto adestrado, o 

comportamento regulado, o prazer normalizado, a interpretação da fala, 

com o objetivo de separar, comparar, distribuir, avaliar, hierarquizar, e daí 

fazer surgir o homem individualizado como produção do poder e objeto 

de saber das ciências humanas (FOUCAULT, 1982, p.18).  

  Para Foucault (1982), as práticas – que no presente estudo são entendidas como as 

interações que geram aprendizagem no local de trabalho – estabelecem seus próprios 

mecanismos de legitimação, que atuam como centros de poder e elaboram seu discurso e 

sua legitimidade, isto é, os indivíduos buscam legitimar seu conhecimento – por meio do 

discurso – por meio de seu interlocutor, interpelado, por sua vez, na interação.  

 Dando enfoque às ações discursivas e o poder, o economista John Kenneth 

Galbraith estudou as fontes do poder, em sua obra La Anatomía del Poder (1984), e 

estudou os meios para o exercício do poder, a saber: punição, a compensação e a persuasão.  

 Para o autor, a habilidade de um indivíduo, para conseguir a submissão de outros ou 

persuadir outros a seu propósito, segue um padrão estabelecido, em diferentes ambientes, 

econômico, político, militar e religioso. Uma questão explorada por Galbraith (1984) é o 

poder para impor para os demais seus interesses, ou até para ganhar status social e capital. 

 Ainda que não seja aceitável socialmente buscar o poder como um fim em si 

mesmo, pelo puro prazer que produz, “ainda que não se possa confessar a busca do poder 

pelo poder, é evidente que o exercício específico do poder, e os seus rituais, são parte da 

razão pela qual é freneticamente buscado” (GALBRAITH, 1984, p. 27).  

 Concluindo a sua análise, o autor salienta o quanto o poder é essencial, ainda que 

possa ser maligno: “O exercício do poder, a submissão de uns às vontades de outros, é 

inevitável, sem ele não se consegue absolutamente nada. O poder pode ser socialmente 

maligno, mas ao mesmo tempo, é essencial” (GALBRAITH, 1984, p. 27).  

 Por fim, entende-se o poder como (1) poder social em determinado campo 

(RUSSELL, 1938); (2) o poder pelo reconhecimento social (WEBER, 1968); (4) o poder 

exercido nas interações sociais (FOUCAULT, 1982) e; (5) o poder socialmente essencial 
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(GALBRAITH, 1984) 

Unindo tais conceitos, são nos estudos do sociólogo francês, Bourdieu, que se 

encontra o poder simbólico, ou seja, o poder imbricado e inevitável nas relações sociais que 

emergem por meio da interação discursiva. Bourdieu (2001) considera que as relações de 

comunicação são sempre relações de poder que dependem do capital material ou simbólico 

– conhecimento – dos indivíduos. Os sistemas simbólicos, enquanto instrumentos de 

comunicação, cumprem assim sua função social de influência e legitimação da interação 

entre os indivíduos.   

 Tendo em vista, os estudos acerca do poder, escolheu-se aprofundar nos estudos 

sociais de Bourdieu acerca do poder simbólico pois acredita-se que são nas interações que 

podem gerar aprendizagem que é atravessada por relações de poder exercido. O conceito de 

poder simbólico é investigado na seção seguinte. 
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2.2.2.	  Poder	  simbólico	  na	  interação:	  campo	  e	  habitus	  em	  Bourdieu	  
 
 Contu e Willmott (2003) advertem a respeito da necessidade de realização de 

estudos que considerem as relações de poder que perpassam os processos aprendizagem por 

meio da interação. A aprendizagem deveria ser entendida como uma prática situada 

inserida "em estruturas sociais que envolvem relações de poder" (CONTU; WILLMOT, 

2003, p.292). 

 Logo, é mister entender a situação de aprendizagem e as relações de poder que os 

indivíduos detêm durante o processo de busca de ajuda interpessoal em seus ambientes de 

trabalho, ou seja, quais condições sociais são apresentadas aos indivíduos no momento do 

compartilhamento de conhecimento e aprendizagem informal. 

 No modelo para aprendizagem no local de trabalho, Illeris (2004) sinaliza que a 

aprendizagem emerge nas condições técnicas organizacionais e sociais nas quais os 

indivíduos estão envolvidos. Outrossim, os indivíduos também são influenciados pela 

posição e função hierárquica que exercem no contexto organizacional. Pode-se assim dizer 

que a prática da aprendizagem colaborativa pode caracterizar a identidade dos indivíduos 

nas interações sociais.  

 Conforme apresentado nos estudos de Foucault (1982), cabe ressaltar que o “poder 

não é algo passível de ser possuído, mas fruto das relações entre as posições sociais, em 

função do capital – que pode ser o próprio conhecimento” (FOUCAULT, 1982, 

BOURDIEU, 20001; TEIXEIRA; MOREIRA; CASTRO, 2011). 

 Logo, é selecionada uma das principais correntes do poder social que abrange a 

relação entre sujeito, campo e objeto, sendo a última representada pela aprendizagem no 

local de trabalho.  

 Neste contexto de explicitação das relações de poder inscritas na realidade social, 

ou num campo social, Bourdieu (2001) defende a existência do poder simbólico, mediante 

o qual, as classes dominantes (ou campos dominantes) são beneficiárias de um capital 

simbólico, o conhecimento, disseminado e reproduzido por meio de instituições e práticas 

sociais, que lhes possibilita exercer o poder.  

 Bourdieu define o poder simbólico como (2001, p.15): 

 
O poder simbólico, poder subordinado é uma forma transformada, quer 

dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de 
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poder: só se pode passar para além da alternativa dos modelos energéticos 

que descrevem as relações de força e dos modelos cibernéticos que fazem 

delas relações de comunicação, na condição de se descreverem as leis de 

transformação que regem a transmutação das diferentes espécies de 

capital em capital simbólico e, em especial, o trabalho de dissimulação e 

de transfiguração que garante uma verdadeira transubstanciação das 

relações de força fazendo ignorar-reconhecer a violência que elas 

encerram objetivamente e transformando-as assim em poder simbólico, 

capaz de produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia. 

 

 Considerando a definição conceitual acima, pode-se entender que tal poder permeia 

a construção da realidade que tende a estabelecer um sentido do mundo para o indivíduo, 

sendo que esta construção passa por um grau de conformidade lógica ou uma concepção 

homogênea que visa a tornar possível a concordância entre os demais indivíduos.  

 Para Bourdieu (2001), as relações de comunicação em determinado campo social 

são sempre relações de poder que dependem do capital material ou simbólico 

(conhecimento). Os sistemas simbólicos de comunicação cumprem sua função social de 

imposição e de legitimação da dominação de um indivíduo sobre o outro.  

 Ademais, o autor admite que “o que faz o poder das palavras e das palavras de 

ordem, poder de manter ou de  subverter é a crença na legitimidade das palavras e daquele 

que as pronuncia, crença cuja produção não é de competência das palavras” (BOURDIEU, 

2001, p.15).  

 Nos estudos das relações de poder à luz de Bourdieu nas análises das organizações, 

Cappelle et al. (2005) afirmam que ao adentrar os conceitos de poder simbólico no campo 

da Administração, deve-se buscar a análise estrutural como instrumento metodológico para 

apreender a lógica específica das formas simbólicas, por meio da compreensão dos 

discursos presentes no ambiente de trabalho. Ainda, segundo os autores, “a língua, as 

culturas, os discursos funcionam como intermediários estruturados construídos para 

explicar a relação entre objeto simbólico e sentido” (CAPPELE et al., 2005, p.359). 

 Corroborando com os estudos de Capelle et al. (2005), DIJK (2015) assevera que o 

exercício e a manutenção do poder social pressupõem uma estrutura ideológica. Tal 

estrutura, socialmente compartilhada e relacionada aos interesses dos membros de um 

grupo, é adquirida, confirmada ou alterada, principalmente, por meio da comunicação e do 
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discurso. Sabe-se que um discurso pode tangenciar o outro, assumindo novas 

configurações, expressando um coletivo, que é ideológica e politicamente implicado 

(BAKHTIN, 1992). Logo, “uma condição importante para o exercício do poder é o controle 

do discurso, tal como o controle de sua produção.” (DIJK, 2015, p.43).  

 Em um determinado campo social, a organização, os membros de um grupo podem 

exercer maior ou menor poder sobre outros grupos ou apenas controlá-los em situações ou 

eventos sociais, isto é, no momento da busca por ajuda interpessoal, um determinado 

indivíduo pode exercer poder sobre o outro por meio de seu capital intelectual. Da mesma 

forma, os membros de um grupo podem, em menor ou maior grau, aceitar, consentir, 

acatar, legitimar ou resistir a esse poder e até mesmo achá-lo “natural” (DIJK, 2015, p. 

118). Ou seja, durante o processo de aprendizagem situada, em um evento específico, por 

meio da busca por ajuda interpessoal, um indivíduo pode fazer escolhas de acatar, legitimar 

ou até mesmo resistir à uma determinada prática no local de trabalho. 

 É, portanto, um poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem, e só se 

exerce se for reconhecido, ou seja, ignorado como arbitrário (TEIXEIRA; MOREIRA; 

CASTRO, 2011). Ainda, tais maneiras de aceitar ou recusar certas práticas no local de 

trabalho podem ser compreendidas por meio da noção de campo de poder, segundo 

Bourdieu (2001).  

 O autor defende uma filosofia da ação cujo ponto central é a relação de mão dupla 

entre as estruturas sociais e as estruturas incorporadas – o que o autor denomina de habitus. 

Por habitus, conforme explicitado no capítulo acerca da aprendizagem situada, entende-se: 

 
Um conhecimento adquirido e também um haver, um capital, pelo qual se 

indica a disposição incorporada e quase postural de um agente, os 

princípios geradores e organizadores de suas práticas, captados quando da 

sua ação. (BOURDIEU, 2001, p.15). 

 

 Pode-se, então, dizer que o habitus, à luz do conceito de Bourdieu, é um saber 

prático das leis implícitas sobre o funcionamento social adquiridas pela participação em um 

determinado campo, no presente estudo – o campo organizacional.  
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 Por conseguinte, entende-se como participação as interações e colaborações no local 

de trabalho, pode-se perceber, por meio da análise do habitus, “os esquemas de percepção, 

apropriação e ação que é experimentada e posto em prática” (SETTON, 2002, p.63) durante 

as trocas discursivas no processo de aprendizagem informal e colaborativa.  

 Ainda, para Bourdieu (2001), a maior parte das ações dos agentes sociais é produto 

de um encontro entre habitus e um campo (conjuntura). Logo, as estratégias surgem como 

ações práticas, por exemplo, buscar ajuda de um determinado colega no trabalho ou 

colaborar em determinada tarefa. Tais ações práticas são inspiradas pelos estímulos de uma 

determinada situação. São conscientes, pois tendem a se ajustar como um sentido prático 

frente às necessidades impostas por uma determinada configuração social.  

 Misoczky (2003), ao estudar os conceitos de campo, poder e habitus nas 

organizações, afirma que a contribuição das formulações de Bourdieu implica mudança de 

foco e de compreensão do próprio objeto de estudo no local de trabalho. Entre algumas 

destas implicações citadas pela autora encontram-se: (1) o foco em processos, nas relações 

de poder e de interesse nas interações do cotidiano; (2) o reconhecimento que os agentes – 

sujeitos da pesquisa - são ativos e atuantes, não meros fenômenos da estrutura; (3) o 

reconhecimento que os esquemas de percepção e a estrutura possuem gênese social. 

 Outrossim, no que se refere aos aspectos paradigmáticos, a autora sugere que ao 

adotar as formulações de Bourdieu, implica-se, portanto, em trabalhar com a interação dos 

sujeitos em campo, estando assim alinhado com os estudos previamente apresentados, nas 

seções anteriores,  acerca da Aprendizagem Social, Informal, Colaborativa e interação no 

local de trabalho. 

 Tendo em vista, portanto, o conceito de poder simbólico, campo de poder e habitus 

em um determinado campo social, visa-se, especificamente, compreender as relações de 

poder que ocorrem durante a aprendizagem situada/informal. Tal investigação acerca das 

relações de poder durante a aprendizagem será construída à luz da análise dos discursos dos 

sujeitos em seu local de trabalho, cuja metodologia de pesquisa é apresentada no capítulo a 

seguir.  

 No campo estruturado, que na presente pesquisa é o local de trabalho no qual as 

interações que geram aprendizagem ocorrem, podem-se verificar diferentes usos do poder 

que podem ora inibir ou contribuir para a aprendizagem social, informal e colaborativa dos 

indivíduos. Tais usos do poder no local de trabalho são explorados na seção seguinte.  
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2.2.3.	  Os	  usos	  do	  poder	  na	  interação	  no	  local	  de	  trabalho	  
 

 A partir do desenvolvimento da industrialização e com a mudança da relação de 

ensino e aprendizagem do tipo transmissiva para uma condição pós-moderna que 

revalorizou as capacidades dos indivíduos para atuarem coletivamente na sociedade, as 

relações e usos do poder no local de trabalho devem adquirir outro fluxo, não mais de 

dominador e dominado (WARSCHAUER, 2017). 

 Neste novo contexto, as relações de trabalho devem ser revistas para fazer frente aos 

inúmeros desafios da contemporaneidade. Warschauer (2017) afirma que o clássico modelo 

de “comando e controle” nas organizações, tal como na relação dos indivíduos com a 

aprendizagem no local de trabalho, não parece ser mais sustentável. A autora então sugere a 

análise do poder partindo de dois usos, a saber: o poder como domínio e o poder como 

influência (WARSCHAUER, 2017, p. 245). 

 A estrutura de uma organização já prevê em seu organograma básico as posições de 

subordinação e dominação presentes, estabelecendo desse modo os níveis hierárquicos 

organizacionais. Neste ambiente, pode-se configurar o poder como domínio que pressupõe 

a existência de um quadro administrativo que configure uma forma de dominação. Neste 

tipo de poder por domínio, a hierarquia das relações fica explícita e as pessoas agem e são 

levadas a fazer coisas pela posição social que eles possuem. Cada posição na estrutura, 

portanto, apresenta uma forma de poder formalmente legitimado.  

 Por outro lado, o uso do poder, quando visto por meio da influência, é entendido 

como a habilidade para afetar as decisões, ações e até mesmo as aprendizagens dos demais, 

mesmo não possuindo autoridade legitimada. Acredita-se que nas análises das relações dos 

indivíduos nas organizações, a influência tem aumentado sua importância como um 

componente do poder (WARSCHAUER, 2017) 

 São inúmeros os elementos que podem se constituir em fonte de poder. Dentre os 

vários, considera-se a posse de conhecimentos como dos mais importantes. Com a 

democratização do acesso a um número enorme de informações, depende da habilidade de 

cada individuo influir sobre o comportamento de outras pessoas durante o processo de 

aprendizagem no local de trabalho. A posse pura e simples do conhecimento não dá ao 
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possuidor poder, ou seja, capacidade de influir em outrem. Só através da habilidade na 

condução desse conteúdo é que o indivíduo poderá transformá-lo em fonte efetiva de poder. 

 Logo, acredita-se que num ambiente baseado em conhecimentos e habilidades 

técnicas e sociais, os indivíduos devem usar de seus conhecimentos para engajar os demais 

na execução de tarefas e na resolução de problemas, tal como é o campo ora investigado 

num organograma circular, isto é, com baixa hierarquia e sem determinação de um gestor 

fixo para cada projeto. Portanto, o uso do poder como influência parece ser relevante para o 

estudo no campo, mais especificamente, o poder simbólico, representando pelo 

conhecimento dos indivíduos no local de trabalho.  

 Em vista do exposto acima sobre os usos do poder e no contexto do campo da 

pesquisa, deve-se, portanto, se aprofundar nos usos do poder como influência. Nos estudos 

de Wageman e Mannix (1998), as autoras ao analisar os usos de poder nas organizações, 

estudam como os indivíduos usam seu conhecimento como forma de influência sobre os 

demais no local de trabalho.  

 As autoras, após terem analisados o comportamento de determinados sujeitos na 

execução de tarefas em grupo e pares, concluem que podem haver três formas distintas do 

uso do poder, conforme a figura 4 ilustra: 

           Figura 4: Usos do Poder 
 

             
   
            Fonte: Elaborado pelo autor (2017) a partir de Wageman e Mannix (1998, p. 261) 
 

 Nota-se, conforme Figura 4, que Wageman e Mannix (1998) concluíram que 

existem, ao menos, três padrões para o uso do poder como influência: (1) o excesso do uso 

do poder, (2) a renúncia do uso do poder e (3) o gerenciamento do recurso.  

 Por excesso do uso do poder, as autoras afirmam que o indivíduo que detêm um 

conhecimento específico para a tarefa tende a “usar seu conhecimento a fim de 

exclusivamente exercer influência sobre os processos de aprendizagem dos demais” 
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(WAGEMAN; MANNIX, 1998, p. 263). Neste padrão de uso de poder como influência, o 

indivíduo não visa a colaborar com os demais no processo de aprendizagem para a tarefa, 

mas sim de obter poder perante os demais. Tal uso do poder em excesso, de acordo com as 

autoras, tendem a gerar pouca aprendizagem e baixos resultados.  

 Sobre a renúncia do uso do poder, as autoras comentam que neste padrão, o 

indivíduo não divide ou colabora com seu conhecimento, exercendo assim um tipo de não-

influência sobre os demais, mesmo quando demonstra ter conhecimento especifico para a 

tarefa. Tal renúncia do uso gera também pouca aprendizagem mas apresenta “resultados 

positivos no que tange o relacionamento dos indivíduos” (WAGEMAN; MANNIX, 1998, 

p. 263), pois estes se sentem com o mesmo nível de poder e conhecimento.   

 Por fim, o último padrão intitulado pelas autoras como o gerenciamento do 

recurso é entendido quando o indivíduo que possui determinado conhecimento – recurso 

específico para a tarefa - consegue influenciar os demais somente quando seu conhecimento 

é fundamental para o processo de aprendizagem, negociando significados e colaborando 

efetivamente para a solução da tarefa. Neste padrão de uso do poder, os indivíduos 

conseguem aprender mais e apresentam melhores resultados para a solução da tarefa.  

 Em suma, as autoras concluem que “os indivíduos que detém poder por conta de seu 

conhecimento usam tal poder diferentemente e por fins distintos” (WAGEMAN; 

MANNIX, 1998, p. 264) e, consequentemente, tais usos e padrões apresentam resultados 

diferentes para a aprendizagem e colaboração no local de trabalho.  

 Nesta pesquisa onde se buscou “compreender o processo de aprendizagem por meio 

da interação entre pares de trabalho e suas relações de poder durante a aprendizagem 

colaborativa dos sujeitos em seu local de trabalho”, faz-se necessário investigar, portanto 

como os sujeitos usam seu conhecimento como fonte de poder e quais aprendizagens são 

geradas no campo ora investigado. Acredita-se, portanto, que o entendimento sobre as 

interações no local de trabalho, as aprendizagens informais e colaborativas e as relações de 

poder entre os indivíduos podem nos dar subsídios para construir caminhos a fim de 

compreender o objetivo geral da presente pesquisa. 

 Isto posto, procura-se na última seção entrelaçar os dois elementos centrais da 

pesquisa: a aprendizagem no local de trabalho e as relações de poder.  
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2.2.4.	  A	  Aprendizagem	  no	  local	  de	  trabalho	  e	  as	  Relações	  de	  Poder	  
  

 De acordo com Easterby-Smith e Araújo (2001), se, para a perspectiva social da 

aprendizagem, o conhecimento é socialmente construído por indivíduos em suas interações, 

é inevitável que interpretações particulares venham a servir aos interesses de alguns e a 

inibir os de outros. O processo interpretativo dentro das organizações é portanto 

diretamente mediado por relações de poder. Indivíduos em suas interações poderão se 

organizar conscientemente para apresentar e compartilhar informações de modo a servir a 

seus propósitos.  

Neste sentido, Camillis e Antonello (2010) afirmam que é ilusório esperar que 

questões políticas-sociais no processo de aprendizagem desaparecerão, “uma vez que é 

parte integrante das transações organizacionais e consequência direta de interesses dos 

indivíduos” (CAMILLIS; ANTONELLO, 2010, p.10). 

 Segundo Easterby-Smith et al. (2010), a perspectiva sociopolítica se assemelha às 

ideias de Lave e Wenger (2001) sobre aprendizagem situada no que tangem ações e 

atividades, mas também o papel da linguagem e outros artefatos simbólicos, a natureza das 

interações sociais e as respostas tácitas, situadas e quase instintivas de atores nos mundos 

socialmente construídos. Neste contexto, Easterby-Smith et al. (2010) assumem ser estreita 

a relação entre poder e aprendizagem. Dessa maneira, Easterby-Smith et al. (2010) 

consideram como dimensões da perspectiva social-política os seguintes conceitos inter- 

relacionáveis: tempo, espaço e poder.  

No que se refere ao tempo, Easterby-Smith et al. (2010) afirmam que deve-se 

compreender que se leva tempo para novos funcionários aprenderem seu trabalho; e que 

diferentes horizontes de tempo acabam por acarretar conflitos sobre o conhecimento e 

aprendizagem dos indivíduos. Em relação ao espaço, Easterby-Smith et al. (2010) re-

conhecem ser fundamental a proximidade espacial para que indivíduos possam 

compartilhar e colaborar com ideias e, portanto, aprender.  

O poder, uma das questões centrais do presente estudo, na concepção de Easterby-

Smith et al. (2010, p. 13), é tratado por inúmeras perspectivas: “enquanto a maioria dos 

observadores reconhece ser o poder uma parte necessária da vida organizacional, é 

importante entender como este pode ajudar e deter fluxos de conhecimento dentro de 

organizações”. 
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 Cabe aqui ressaltar que os estudos acerca das relações de poder apresentados pelos 

autores foram pautados nos conceitos debatidos neste referencial teórico, no qual se 

entende poder não como algo passível de ser possuído, mas fruto das relações entre as 

posições sociais, em função do capital – que pode ser o próprio conhecimento no processo 

de aprendizagem (FOUCAULT, 1982, BOURDIEU, 20001; TEIXEIRA; MOREIRA; 

CASTRO, 2011). 

Ademais, poder-se-á dizer que quando se busca entrelaçar os conceitos de poder e 

aprendizagem no local de trabalho, não se deve compreender o poder como um problema 

que deve ser eliminado no processo de aprendizagem dos indivíduos.  

O poder não é sumamente negativo, na concepção de Foucault (1982) e Bourdieu 

(2001), mas sim produtivo: produz o real e domínios de objetos. Portanto, sugere-se que o 

poder, ou melhor, as relações de poder, que incluem o processo de aprendizagem como 

prática no local de trabalho são inerentes aos indivíduos.  

 Nessa perspectiva, corroborando com os estudos das relações de poder e 

aprendizagem de Easterby-Smith et al. (2010), Antonacopoulou (2005) afirma que a 

natureza sociopolítica da aprendizagem deve compreender as relações de poder, assim 

como as tensões entre indivíduos no local de trabalho no processo de interação. Para a 

autora, a aprendizagem quando entrelaçada com as relações de poder é visivelmente social, 

uma vez que os indivíduos constantemente interagem buscando aprender e, ao mesmo 

tempo, buscam impor seus interesses neste processo de aprendizagem.  

 A aprendizagem é uma conexão de possibilidades estimuladas pelos sinais 

recebidos no contexto em que a aprendizagem ocorre. Estes sinais, contudo, estão sujeitos a 

múltiplas interpretações que definem as ações que se tomam no local de trabalho 

(ANTONACOPOULOU, 2005, p. 243). 

 A autora ainda critica que poucos estudos entrelaçam poder e aprendizagem pois 

tendem a ignorar o caráter social da aprendizagem, isto é, a aprendizagem interpretada 

como parte integral da prática do dia a dia no local de trabalho (ELKJÆR, 2003). 

 Para aprender, portanto, é necessário fazer conexões entre um conjunto diverso de 

dimensões que afetam a ação na interação com os outros, entre eles as relações de poder 

que perpassam os processos aprendizagem social no local de trabalho (CONTU; 

WILLMOT, 2003; ANTONACOPOULOU, 2005). 
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  Ao se estudar as relações de poder, pode-se reforçar que a aprendizagem ganha 

significado no processo de interação com os outros (ANTONACOPOULOU, 2005). De 

acordo com a autora, tal ponto reafirma o significado social e político da aprendizagem que 

nos lembra que o processo de aprender não é uma entidade controlável. Ao invés, o 

aprendizado, na perspectiva das relações de poder na interação, é compreendido como um 

processo complexo e dinâmico, que está incorporado nas maneiras pelas quais as forças 

sociais – entre elas o poder – definem as condições de sua interação e, por conseguinte, as 

aprendizagens dos indivíduos. 

 Portanto, dizer que aprender é social e político é apreciar as múltiplas maneiras 

pelas quais as aprendizagens se manifestam na ação. Conforme Antonacopoulou (2005, p. 

244) aponta “(...) como os indivíduos agem em relação ao seu trabalho é definido por sua 

aprendizagem e relações de poder e, por sua vez, definem sua compreensão que 

posteriormente orientam as ações dos indivíduos”.  

Em resumo, a aprendizagem política e social é, assim, reflexo das tensões 

emergentes à medida que as diferentes situações de aprendizagens são interpretadas e 

negociadas pelos indivíduos. Isto posto, pode-se dizer que todos estes aspectos ilustram a 

complexidade da aprendizagem e reforçam a necessidade de explorar a aprendizagem como 

um sistema social complexo.  

Logo, ao observar as interações no processo de aprendizagem pode-se notar as 

relações de poder na comunicação por meio da seleção de enunciados discursivos e assim 

expandir o conhecimento acerca desta aprendizagem. Para tal, se optou pela Análise do 

Discurso como metodologia qualitativa. A definição e explanação da metodologia de 

pesquisa, tal como as características do campo são exploradas nas próximas secções.  
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3. METODOLOGIA	  
 

 Esta seção apresenta e descreve as opções quanto à metodologia que foi utilizada na 

condução do estudo proposto.  

 A metodologia tem como propósito principal demarcar os procedimentos 

conduzidos na realização da pesquisa. Explicita o processo de coleta e construção de dados, 

tal como as estratégias utilizadas na análise e interpretação dos resultados. Sabe-se que a 

definição clara do pressuposto paradigmático do estudo é imprescindível para justificar a 

metodologia utilizada.  

3.1.	  Paradigma	  de	  pesquisa	  e	  metodologia	  escolhida	  

3.1.1.	  Paradigma	  de	  pesquisa	  
 

 Com o intuito de atender ao objetivo proposto de interpretar o processo de interação 

entre pares na resolução de problemas e suas relações de poder durante a aprendizagem 

situada, esta pesquisa foi orientada por um paradigma interpretativista (GEPHART, 2004). 

 O paradigma interpretativista, de acordo com Gephart (2004), reúne os 

pesquisadores que compartilham a ideia de que o objeto das ciências sociais – pessoas e 

instituições – é diferente daquele das ciências naturais. Entende que a realidade é 

apreendida de formas socialmente construídas a partir das experiências e interações sociais 

vivenciadas. Como relatam Antonello e Godoy (2009, p. 272), “estas construções sociais 

são criadas pelos indivíduos ao tentarem dar sentido às suas experiências e usualmente 

tornam-se compartilhadas e aceitas”.  

 Isto posto, conforme essa perspectiva, existem diversos significados que refletem a 

maneira como as pessoas compreendem e respondem ao mundo objetivo. Dessa forma, a 

pesquisa de natureza interpretativa tem como papel fundamental captar e compreender 

como tais significados – mantidos por diferentes pessoas ou grupos – produzem e 

sustentam um sentido de verdade em relação a outras possíveis definições da realidade. 

 Outrossim, Easterby-Smith e Araújo (2001) recomendam a adoção de um 

paradigma interpretativo e da metodologia qualitativa para os estudos de aprendizagem nas 

organizações. Segundo os autores, a abordagem qualitativa oferece uma contribuição 

significativa nesta área de estudo, pois possibilita a obtenção de dados coletados a partir da 
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observação no campo, da realização de entrevistas formais e de conversações informais.  

 A metodologia qualitativa representada no paradigma interpretativo denota algumas 

características que orientam o estudo aqui proposto (GODOY, 1995; FLICK, 2009): a) o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental, valorizando-se o contato direto e prolongado desse com a situação estudada e 

o seu contexto; b) o investigador deve examinar as pessoas e o ambiente de forma holística, 

de modo a capturar as interações e as falas para interpretar o processo estudado e seus 

reflexos nas atividades cotidianas e c) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua 

vida são alvos primordiais da atenção do pesquisador.  

 Por fim, corroborando com os estudos de Godoy (1995) e Flick (2009), Chueke e 

Lima (2011, p. 65) atestam que a abordagem qualitativa entende que a realidade é, portanto, 

subjetiva e múltipla. Sendo assim, concebendo a realidade construída de modo diferente por 

cada pessoa, o pesquisador deve interagir com o objeto e sujeitos pesquisados, a fim de dar 

vozes a eles para construir uma teia de significados.  

 Caminha-se, portanto, para as explicitações acerca da escolha do campo, construção 

dos dados, a estratégia de análise dos dados e seus sujeitos da pesquisa. 
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3.1.2.	  Escolha	  do	  campo	  e	  construção	  dos	  dados	  
 
 
 A empresa escolhida para esta pesquisa é uma multinacional e considerada ícone no 

mundo no setor de tecnologia. A empresa tem como objetivo projetar e comercializar 

produtos eletrônicos de consumo, softwares e hardwares de computador e computadores 

pessoais.  

 Dados da empresa datados de 2014 indicam que a multinacional operava com 301 

lojas de varejo em dez países, entre eles o Brasil, e uma loja online onde os produtos de 

hardware e software são comercializados. Os escritórios da empresa no Brasil estão 

localizados no estado de São Paulo, onde foi operacionalizada a presente pesquisa. 

 Em setembro de 2016, a empresa contava com aproximadamente 2.300 empregados 

em tempo integral em sua base no Brasil e tinha vendas anuais no país de 15 bilhões de 

dólares. Tais dados relevam que a empresa multinacional no setor de tecnologia é uma das 

maiores e mais fortes perante suas principais concorrentes. 

Durante visitas iniciais à empresa, foi estabelecido contato direto com o setor de 

atendimento ao cliente – call center – no entanto por questões éticas e políticas não foi 

permitida a observação nesta área devido a confidencialidade dos dados pessoais dos 

clientes da empresa. Logo, foi indicada a área de suporte ao atendimento ao cliente, no qual 

os sujeitos prestam serviços para o call center, na função de solucionadores de problemas 

aos atendentes. Tais sujeitos têm como funções centrais antecipar problemas e sugerir 

inovações no atendimento quando dos lançamentos de novos produtos da empresa.  

  Neste setor da empresa, que foi escolhido para a compreensão do processo de 

aprendizagem por meio da interação entre pares de trabalho e suas relações de poder, os 

sujeitos devem, de acordo com a descrição de cargo, compartilhar conhecimento e criar 

soluções eficazes a fim de oferecerem um melhor atendimento para os atendentes, e 

consequente, uma melhor experiência para o cliente final: o consumidor.  

 Os sujeitos trabalham em produtos específicos da empresa e têm a liberdade de 

discutir processos e trocar informações constantemente, objetivando assim o constante 

suporte à área de atendimento ao cliente e a melhoria de tal atendimento. 

 As funções centrais deste setor são: preparar apresentações e organizar 

demonstrações dos produtos para os operadores do atendimento ao cliente, tudo sendo 

executado num organograma circular, isto é, sem uma hierarquia diretamente estabelecida. 
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 Os indivíduos trabalham com a demanda de projetos que é recebida da área de 

atendimento ao cliente, e então de acordo com o tipo de conhecimento necessário para o 

projeto é estabelecido um coordenador do projeto, que é alterado a cada 2 ou 4 meses – 

tempo estimado de cada projeto no setor.  

 Isto posto, acredita-se que o campo escolhido apresentou grande potencial para 

ocorrência de aprendizagens informais e colaborativas pois é composto por sujeitos 

qualificados (em sua grande maioria graduados). A construção dos dados foi realizada por 

meio de observação em campo (JAIME; SERVA, 1995) por um período de 5 meses de 

dezembro de 2016 até abril de 2017. As visitas eram feitas semanalmente – três vezes por 

semana no período matutino – das 9h às 12h– e buscou-se registrar toda interação que foi 

motivada para solução do projeto e que possivelmente geraria aprendizagem individual.  

 Ademais, o pesquisador utilizou de conversas informais durante o período de 

observação com a intenção de entender determinadas escolhas durante a interação de alguns 

indivíduos.  

 Em relação à observação em campo, Jaime e Serva (1995) advertem que “o grau de 

acessibilidade aos fatos é inegavelmente o maior dentre todas as metodologias qualitativas” 

(JAIME; SERVA, 1995, p. 79). Logo, acredita-se que nesse tipo de pesquisa, as 

possibilidades de ampliação da compreensão dos processos organizacionais são 

promissoras, uma vez que se pode ter o acesso direto aos dados, às situações, e se pode 

surpreender os membros das organizações em plena ação. Ainda, sabe-se que muitas 

interações ocorrem de forma natural, nas quais as pessoas não tenham, talvez, muita 

consciência sobre as ações, fato que pôde ser verificado por meio da observação em campo, 

por meio de anotações feitas pelo pesquisador a cada visita.  
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3.1.3.	  Estratégia	  de	  Análise:	  A	  Análise	  do	  Discurso	  
  

 A aprendizagem, como apresentada no referencial teórico, é entendida como uma 

prática social, podendo ser analisada discursivamente. Afinal é no e pelo discurso que os 

posicionamentos e as ações dos sujeitos são mobilizados. A Análise do Discurso, com base 

em Maingueneau (1991, 1997, 2002, 2007, 2008a, 2008b 2010, 2014), forneceu os 

subsídios para nossa estratégia de análise dos dados qualitativos.  

Logo, no que tange à análise dos dados obtidos, o estudo ora apresentado seguiu os 

princípios teóricos e metodológicos da Análise do Discurso de linha francesa 

(MAINGUENEAU, 1991, 1997, 2002, 2007, 2008a, 2008b, 2010, 2014).  A estratégia da 

AD pode ser realizada em uma gama de posições epistemológicas, assumindo-se que 

sempre há múltiplas formas de interpretações a serem feitas sobre um fenômeno social.  

É, portanto, essencial apresentar o conceito de discurso que permeia tal projeto. 

Entende-se por discurso uma dispersão de textos (escritos e orais), cujo modo de inscrição 

histórica permite definir como um espaço de regularidades enunciativas. 

(MAINGUENEAU, 1991).  

Em seus estudos acerca da gênese discursiva, Maingueneau (2014) afirma que o 

discurso é: (1) uma organização além da frase, pois mobiliza estruturas de outra ordem, 

além da linguística somente; (2) o discurso é uma forma de ação sobre o outro e com 

interatividade, não apenas uma representação do mundo; (3) o discurso é contextualizado, 

assumido por um sujeito e regido por normas, visto que o discurso só se faz se estiver 

relacionado a um sujeito, a um “eu”, que se desloca ao mesmo tempo como fonte de 

referências pessoais, temporais e espaciais; e, por fim, (4) o discurso constrói socialmente o 

sentido no interior das práticas dos sujeitos (MAINGUENEAU, 2014, p.25-29). 

Outrossim, acredita-se que “os discursos são sempre práticas que efetivamente 

formam os objetos de que falam, e não se reduzem a um conjunto de falas de textos que são 

selecionadas para analisar” (FISCHER, 2012). O discurso, neste recorte metodológico, é, 

portanto, constitutivo da realidade observada e produz assim inúmeros saberes que são 

perpassados pelas relações de poder (FOUCAULT, 1982; BOURDIEU, 2001) 

Partindo da definição conceitual de discurso ora apresentada, compreende-se que a 

Análise do Discurso é a disciplina que, em vez de proceder a uma análise linguística do 

texto ou a uma análise sociológica ou psicológica de seu “contexto”, visa a articular sua 
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enunciação sobre um certo lugar social (MAINGUENEAU, 2008a, 2010). 

Logo, faz-se necessário entender que um discurso, neste recorte da AD em linha 

francesa, não é somente uma questão de vocabulário ou de sentenças, pois o discurso 

depende do fato de uma coerência global, ou seja, a coerência de práticas discursivas 

inerentes de um determinado campo social. 

Desta forma, esperou-se observar a troca discursiva dos pares durante suas 

interações e colaborações e, assim, captar na materialidade discursiva os efeitos de sentido 

que se apresentam no processo da aprendizagem situada e compreender como as relações 

de poder se manifestam nestas trocas discursivas.  

Por fim, analisou-se os dados por meio de suas estruturas discursivas que 

desempenham um papel crucial na expressão, na aquisição, na confirmação e, portanto, na 

aprendizagem organizacional, contribuindo para a expansão do conhecimento no universo 

da Administração, mais especificamente, no campo dos Estudos Organizacionais.  

 A seguir, serão descritas as etapas principais do desenvolvimento das estratégias da 

AD para construção e análise dos dados em campo.  
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3.1.4	  Sujeitos	  da	  Pesquisa	  
 
 O perfil dos sujeitos observados (S1 a S5) apresenta variedade em sua formação, 

tempo de experiência na função e tempo de trabalho na multinacional.  

 Eles possuem, em média, dez anos de experiência no setor, ou seja, a maioria 

iniciou na profissão bem cedo e conseguiu alcançar a posição de analista após alguns anos 

de prática profissional – fora ou dentro da empresa pesquisada, como é apresentado na 

Tabela 1. 
 

Tabela 1: Perfil dos sujeitos observados 

Sujeito da 
Pesquisa Graduação Pós-Graduação 

Experiência 
no setor  

(em anos) 

Tempo como 
analista  

(em anos) 

Tempo na 
empresa  

(em anos) 

S1 Engenharia da 
Computação 

Mestrado em 
Engenharia 8 2,5 4 

S2 Engenharia 
Elétrica 

Mestrado em 
Gestão de Pessoas 12 8 10 

S3 Ciência da 
Computação 

Doutorado em 
Tecnologia 20 16 10 

S4 Ciência da 
Computação 

Especialização em 
Projetos 3 3 2 

S5 Engenharia da 
Computação 

Mestrado em 
Psicologia 8 6 4 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
 

 Um dos sujeitos relatou que é necessário “ter uma convivência de um tempo 

razoável para poder integrar o grupo de solucionadores da empresa” e que, muitas vezes, 

alguns sujeitos “atropelam esse prazo e chegam ‘aqui’ mais rápido”. Na opinião dele, o 

amadurecimento leva tempo nesse ramo de trabalho, pois o entendimento da empresa e do 

setor é algo importante para se antecipar problemas e “cativar a confiança dos operadores 

do atendimento ao cliente”.  

 Nota-se na tabela 1 que o grupo de sujeitos ora observados é heterogêneo em 

relação ao tempo no cargo, formação acadêmica e experiência na empresa. Alguns atuaram 

em outros setores da empresa antes de atuar neste setor específico de suporte ao 

atendimento ao cliente. 
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 Com relação à formação escolar dos sujeitos observados, nota-se alto grau de 

conhecimento técnico e formal com cursos de pós-graduação e formação na área de 

engenharia e gestão de pessoas. Tal formação nas áreas de engenharia e ciências da 

computação é um pré-requisito ao cargo. A pós-graduação acadêmica é desejável visto que 

estes analistas são responsáveis por solucionar questões de atendimento ao cliente e de 

preparar treinamento aos atendentes do suporte ao cliente. 
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3.1.5	  O	  Local	  de	  trabalho	  como	  palco	  das	  cenas	  discursivas	  
 

 A observação é uma habilidade cotidiana metodologicamente sistematizada e 

aplicada em pesquisas qualitativas (FLICK, 2009, p. 204). Para a realização da presente 

pesquisa foi utilizada, conforme mencionado nas seções anteriores, a observação não 

participante como forma de coleta e construção de dados. Embora as observações envolvam 

praticamente todos os sentidos – visão, audição, percepção e olfato, a pesquisa se ateve às 

práticas discursivas, seguindo os preceitos da Análise do Discurso, não incluindo assim 

questões como a semiótica do espaço e seus desdobramentos nas aprendizagens no local de 

trabalho. 

 Isto posto, por uma questão de recorte metodológico, as imagens do local de 

trabalho e os espaços da observação não foram registrados. Ademais, por uma questão ética 

também não foram registradas fotos dos espaços no campo observado, devido a não 

autorização do uso de imagem da empresa.  

 Para um melhor entendimento do contexto pesquisado, um breve panorama do 

espaço de trabalho observado deve ser descrito. Os cinco sujeitos previamente apresentados 

ficavam em suas estações de trabalho, cada um com sua mesa e seu computador pessoal. Os 

cinco membros ficavam no mesmo espaço da empresa – uma espécie de sala compartilhada 

pelos cinco sujeitos – e as cinco mesas eram alinhadas como um formato de semicírculo, o 

que naturalmente favorecia o contato visual entre todos.   

 No centro do semicírculo havia uma mesa com tabletes e canetas esferográficas para 

que todos pudessem fazer rápidas reuniões no centro da sala e usar as canetas para anotar 

suas reflexões em uma mesa de vidro, assim como utilizar os tabletes para consultas rápidas 

ao banco de dados da empresa ou para a utilização de aplicativos de forma geral.  

 Havia ainda um espaço mais afastado das mesas dos sujeitos com almofadas, pufes, 

estantes com livros sobre linguagens de programação, educação de adultos, gestão 

comercial e até livro de poemas, uma espécie de acervo mantido pelos próprios sujeitos de 

forma coletiva. Algumas discussões ou até mesmo reuniões, denominadas pelos sujeitos de 

brain meetings ou flash meetings poderiam ocorrer neste espaço, que ficava a poucos 

passos de suas estações de trabalho. 
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 No escritório da empresa havia ainda, em outros andares, salas mais tradicionais de 

reuniões, departamentos administrativos como contabilidade, RH entre outros. Estes 

espaços não foram explorados durante o período da observação por falta de autorização 

formal da empresa.  

 Alguns encontros e discussões entre os cinco sujeitos observados também 

ocorreram na cafeteira da empresa, localizada no hall do prédio comercial – algumas, no 

entanto poucas, observações foram feitas na cafeteria da empresa. No entanto, cabe 

ressaltar que, devido a alta movimentação de pessoas encontrou-se certa limitação e 

dificuldade para fazer o registro das trocas discursivas neste local.  

 Ainda, algumas interações e processos colaborativas de aprendizagens ocorriam por 

meios eletrônicos, tais como reuniões virtuais via Skype, discussões no grupo de whatsapp 

dos sujeitos e até mesmo o recurso de um aplicativo específico para colaboração em 

projeto, que foi desenvolvido pela empresa, denominado de meet up. Todavia, infelizmente, 

não foi permitido o acesso a estes dados eletrônicos. A empresa alegou proteção do sigilo 

intelectual das discussões.  

 Preocupou-se em compreender os locais do trabalho destes cinco sujeitos, pois 

acredita-se, dentro da perspectiva da Análise do Discurso (AD), que os espaços físicos são 

imbuídos de signos que fornecem “palco” para a interação dos sujeitos e, por conseguinte, a 

instituição de determinados gêneros discursivos. Obviamente, a noção de palco na AD, 

metáfora emprestada do mundo do teatro, inclui muito mais do que o espaço físico, 

abrangendo e focando no contexto social e historicidade discursiva dos sujeitos atuantes.  

 De acordo com Maingueneau (2015, p. 118) “(...) são nos gêneros instituídos que os 

sujeitos estão mais conscientes de que participam de uma peça de teatro, de que 

desempenham um papel previamente imposto.” O autor ainda comenta que a personalidade 

dos sujeitos – ou atores sociais – é tecida de “múltiplos papéis”, que são atribuídos, isto é, 

os sujeitos encontram-se sempre confrontados com o paradoxo de uma teatralidade da qual 

não se pode escapar (MAINGUENEAU, 2015). 

 Passa-se, neste momento, para a explicação detalhada dos procedimento e conceitos 

metodológicos da Análise do Discurso como metodologia de pesquisa qualitativa.  
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3.1.6	   Procedimentos	   e	   Conceitos	   Metodológicos	   na	   Análise	   do	  

Discurso  

 

 Visto que “o sujeito inscrito no discurso é um “efeito de sentido” produzido pelo 

próprio discurso, isto é, seus temas é que configuram a “visão de mundo” do sujeito 

(FIORIN, 2004, p. 949), esperou-se, por meio da operacionalização da análise do discurso, 

perceber os sentidos impostos no processo de interação entre pares durante a resolução de 

problemas e suas relações de poder.  

 A fim de interpretar o corpus construídos, apresentam-se os conceitos chaves e 

relevantes para operacionalização da análise do discurso neste presente estudo: 

interdiscurso, cenografia e dêixis discursiva.  

 Sabe-se que o discurso só adquire sentido no interior de um “imenso interdiscurso” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 28), ou seja, é necessário relacionar o discurso captado a 

todos os tipos de outros enunciados sobre os quais o discurso se apoia. O autor propõe o 

entendimento do interdiscurso por uma tríade: universo discursivo, campo discursivo, 

espaço discursivo. 

 Por universo discursivo, entende-se o conjunto heterogêneo de formações 

discursivas que interagem numa conjuntura. Embora finito, é irrepresentável e não pode ser 

apreendido em sua globalidade. Por campo discursivo, entende-se o conjunto de formações 

discursivas em concorrência que se delimitam numa região do universo discursivo. O 

discurso se constitui no interior de um campo discursivo, que foi etiquetado pela tradição 

como campo discursivo religioso, político etc. (POSSENTI, 2003). 

 Por fim, entende-se por espaço discursivo o subconjunto do campo discursivo, que 

liga, ao menos, duas formações discursivas que se relacionam e são importantes para o 

entendimento dos discursos em questão. É neste espaço que se pode materializar o discurso 

por meio das análises de seus enunciados. Neste sentido, “os enunciados de um discurso 

são uma espécie de lugar de chegada do trabalho de um pesquisador” (FISCHER, 2012). 

 Em congruência com os estudos da AD em Maingueneau (2008b), Foucault (1986) 

comenta que na análise dos enunciados, o pesquisador trata dos espaços de enunciação 

determinados discursos que são recorrentemente acionados (discurso político, discurso 

religioso, etc).  Logo, poder-se-a-ter distintos discursos acionados em um determinado 

espaço discursivo, nomeando esta ação de “acionamento discursivo” de interdiscurso. 
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 Tendo em vista esta conceptualização de interdiscurso, pode-se afirmar que o 

conceito de interdiscurso pressupõe a presença do Outro, que se dá por meio da 

heterogeneidade enunciativa, ou seja, um discurso nunca será homogêneo e único. E é no 

espaço discursivo que se pode captar as formações discursivas dos sujeitos, isto é, a 

representação de suas ideologias, conhecimento e poder sobre o seu próprio discurso e 

sobre o discurso do outro.  

 Para a compreensão dessa dialética de discursos de diferentes sujeitos e oriundos de 

diferentes ideologias, passa-se para o segundo conceito-chave da AD, a cenografia. 

Segundo Maingueneau (2014), a cenografia não se trata de uma mera moldura, como se o 

discurso aparecesse no interior de um espaço já construído e independente. Ao contrário, à 

medida que a enunciação se desenvolve, o seu dispositivo de fala vai-se constituindo, 

fazendo sentido e ganhando forma. Trata-se, portanto, da cena de fala que o discurso 

pressupõe para que possa ser enunciado. Esta cena se apoia na memória coletiva, ou 

interdiscursos, a fim de legitimar um enunciado e ao mesmo tempo ser legitimada por ele.  

 Na presente dissertação, durante a análise, a cenografia, corresponde à posição dos 

coenunciadores no processo de interação durante a resolução de problemas e suas relações 

de poder. Tal posicionamento discursivo pôde ser por meio da análise das dêixis 

discursivas, terceiro conceito-chave da AD.  

 A noção de dêixis é solidária à noção de dêitico, ou seja, entende-se por dêixis “a 

localização e a identificação de pessoas, objetos, processos, eventos e atividades em relação 

ao contexto espaço temporal, criado e mantido pelo ato de enunciação. (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2014, p. 148) 

 Como aponta Maingueneau (1997, p. 41) “a dêixis discursiva define as coordenadas 

espacial, temporal e pessoal, manifestando-se no nível do universo de sentido que uma 

formação discursiva constrói através de sua enunciação”. Pode-se, portanto, dizer que a 

dêixis tem três domínios da enunciação: dêixis pessoal, espacial e temporal. A figura 5, a 

partir dos estudos Benveniste (2005) sobre dêixis e a subjetividade da linguagem, ilustra a 

relação destes três domínios no ato da enunciação: 
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Figura 5: Dêixis Discursivas 
 

 
Fonte: Benveniste (1995, p. 280) adaptação do autor. 
  

 Tal figura “eu ↔ tu ↔ aqui ↔ agora” é a base de constituição das dêixis. A partir 

de tal triangulação são derivadas outras categorias como “meu”, “teu”, “hoje”, “amanhã”, 

“neste lugar” etc. Isto posto, entende-se por dêixis um conjunto de signos “vazios” 

desprovidos de referência material. Os significados de tais dêixis estão disponíveis no 

sistema, no campo ou na situação e se tornariam “plenos” à medida que o locutor os assume 

no discurso (BENVENISTE, 1995). 

 Tendo elencado os conceitos-chaves à luz da AD - interdiscurso, cenografia e 

dêixis discursiva, buscou-se operacionalizar a análise do corpus construídos em campo de 

conforme a figura 6: 
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Figura 6: Operacionalização AD 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
 
 Portanto, assumindo o paradigma interpretativista norteador desta pesquisa que 

assume a realidade apreendida de formas socialmente construída a partir das experiências e 

interações sociais (GEPHART, 2004), a visão de pesquisa qualitativa, cujo cerne é o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental, valorizando-se o contato direto desse com a situação estudada e o seu 

contexto (GODOY, 1995; FLICK, 2009). E juntamente com os dados observacionais em 

campo unidos às estratégias da AD para análise dos dados, pretendeu-se chegar a possíveis 

interpretações do objetivo central deste estudo que é compreender o processo de 

aprendizagem por meio da troca discursiva entre pares de trabalho e suas relações de poder 

durante a aprendizagem situada à luz da análise dos discursos dos sujeitos em seu local de 

trabalho. 
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4.	  ANÁLISE	  DISCURSIVA	  DOS	  DADOS	  
 

Ao interpretar as cenas, construídas ao longo de cinco meses de observação em 

campo, se faz necessário tentar se desprender de um aprendizado que ainda faz o 

pesquisador olhar os discursos apenas como um conjunto de signos (FISCHER, 2012, 

p.74). Isto implica em compreender os discursos coletados em campos como um conjunto 

de regras históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definem, no campo 

pesquisado, as condições de exercício da função enunciativa, isto é, das interações verbais 

entre os sujeitos pesquisados. 

A concepção discursiva para análise dos dados se opõe radicalmente à ideia de que 

a língua seja apenas um instrumento para transmitir informações (MAINGUENEAU, 1997, 

p. 32). Tal análise discursiva coloca em primeiro plano o caráter interativo da atividade de 

linguagem, recompondo o conjunto da situação de enunciação e indo além da mera fala 

isolada do sujeito, buscando assim a história e contexto de tais enunciados.  

Tal análise não busca ou limita-se, portanto, a categorizar as falas, mas, sobretudo 

de tecer em sua materialidade linguística os efeitos de sentido que tais enunciados têm nas 

situações observadas e assim trazer luz às questões centrais da presente pesquisa. 

Isto posto, poder-se-á entender as cenas discursivas não como categorias ou 

subcategorias que visam a responder as questões de pesquisa, mas como enunciados que 

detêm subjetividade, historicidade e são assim atividades sociais que revelam caminhos 

para compreender as questões ora pesquisadas.  

Maingueneau (1997, p. 29) afirma que as cenas são consideradas, na perspectiva da 

AD, como formas de ação; cada ato de fala – como no caso da presente pesquisa – o ato de 

interagir ou colaborar para aprender – é inseparável de sua situação e pessoa da enunciação. 

“O discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história” 

(FISCHER, 2012, p. 89).  Logo, buscou-se construir e tecer as cenas como num conceito 

teatral, isto é, um “catálogo completo de relações de papéis que o locutor pode escolher 

para si e impor ao destinatário” (MAINGUENEAU, 1997, p.31).  

 Cabe, assim sendo, ressaltar que as cenas apresentadas são dados empíricos 

observadas em campo e que a apresentação lógica destas incluem os elementos de cenas 

teatrais com seu tempo (a situação e o momento da observação), espaço (o campo da 
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pesquisa observado), enredo (as aprendizagens e suas relações de poder), personagens 

(os sujeitos da pesquisa) e  narrador (o pesquisador e observador em campo). 

 Por consequência, as ordens das cenas apresentadas não visam a hierarquizar seus 

conteúdos e então chegar à uma conclusão fechada, mas visa a contar uma história, com 

dados empíricos, e então interpretar nestas determinadas situações no local de trabalho o 

processo de aprendizagem por meio da interação e a manifestação das relações de poder 

durante a aprendizagem colaborativa entre estes sujeitos.  

  



80 
 

4.1.	  	  Cena	  1:	  Práticas	  discursivas	  e	  aprendizagens	  dos	  sujeitos	  
 

 Durante os cinco meses de observação no campo, percebeu-se as interações de 

cinco sujeitos no local de trabalho. Buscou-se, conforme um dos objetivos específicos, 

captar as práticas discursivas dos sujeitos a fim de entender como as aprendizagens 

ocorrem na interação entre os pares. 

 “Sabe-se que nos discursos sempre se fala de algum lugar, o qual não permanece 

idêntico” (FISCHER, 2012, p. 83), segundo as observações feitas no campo escolhido para 

a pesquisa.  É como situa a pesquisadora Fischer no que tangem as práticas discursivas: 

 

 (...) falo e, ao mesmo tempo, sou falado, enuncio individualmente, de 

forma concreta, constituindo-me provisoriamente um, ambicionando 

jamais cindir-me, porém a cada fala minha posiciono-me distintamente, 

porque estou falando ora de um lugar, ora de outro, e nesses lugares há 

interditos, lutas, modos de existir, dentro dos quais me situo, deixando-me 

ser falado e, ao mesmo tempo, afirmando de alguma forma minha 

integridade. Aliás, sem essa afirmação, meu texto se perderia na desordem 

e na ausência de fronteiras. (FISCHER, 2012, p.83). 

 

 Escolheu-se, portanto, iniciar com as práticas genéricas discursivas dos sujeitos pois 

acredita-se que tal análise inicial possa demonstrar os diversos posicionamentos dos 

sujeitos e, por conseguinte, os diversos efeitos de sentido de cada um em relação ao 

processo de aprendizagem colaborativa e informal, tal como suas relações de poder. 

 Pôde-se constatar que tais práticas discursivas, isto é, os discursos dos sujeitos 

como forma de ação no local de trabalho, apresentaram elementos significativos sobre as 

manifestações de aprendizagens durante as interações. Outrossim, os sujeitos, ao 

dialogarem sobre determinada situação no local de trabalho, acionavam inúmeros campos 

discursivos a fim de aprenderem na interação e manifestarem seu poder simbólico de 

conhecimento na colaboração. 

 Ainda, as práticas discursivas revelaram, durante os meses de observação, as 

relações entre as interações que geravam colaboração perpassadas por relações de poder. 

 Todos os sujeitos afirmaram, nas conversas informais durante o período de 

observação, que sentem que aprendem algo novo relativo ao projeto de trabalho quando 
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dialogam com os pares, ou como S2, um dos sujeitos com mais tempo de experiência nos 

projetos de suporte ao atendimento, afirmou: 

 

eu converso com todo mundo, na verdade, a empresa incentiva esse 

trabalho de conversar e trocar ideias constantemente, até eu acho que é 

por isso que somos o que somos(...) nós sabemos que aprendemos e 

crescemos melhor no diálogo, na conversa constante. 

 

 É mister notar que S2 ao se colocar como sujeito “eu” no discurso, afirma que esse 

“eu” é coletivo e parece ser uma prática da empresa “a empresa incentiva” e logo depois de 

tal enunciação, S2 passa do “eu” falo para “nós” falamos, ao afirmar que “nós sabemos que 

aprendemos”. É como Elkjær (2003) afirma que a aprendizagem ocorre como parte integral 

da prática dos sujeitos no local de trabalho e tal aprendizagem, de caráter informal, pode ser 

vista como um subproduto de algumas atividades (MARSICK; WATKINS, 2001) 

 Ademais, Benveniste (1995, p.288), em seus estudos sobre enunciador e 

enunciação, afirma que “é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como 

sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o 

conceito de ego”. Tendo observado a relação de S2 com os demais sujeitos, sabe-se o status 

que este sujeito visa atingir (crescimento na carreira) e o respeito com que seus pares tratam 

as informações de “eu-S2”, conforme alguns enunciados coletados (EC) no início de 

interação sobre os projetos no local de trabalho, apresentados a seguir: 

 

EC1 

S1: queria te mostrar o conceito novo de comunidades online que estou escrevendo. 

S4: você já mostrou para S2 também? 

 

EC2 

S4: Como está aquela ideia de implementar o projeto de e-community aqui na empresa? 

S1: indo na dificuldade política da vida. 

S4: (risos) Como assim? Já não querem aprovar o orçamento? 

S1: Nada disso! Eu quero usar a verba toda mas a galera não compra a ideia, sabe? 

S4: Você diz, a S2? Eu falei com ela e ela me contou que acha a ideia boa, ela só não entende como 

ajudará a central de atendimento ao cliente. Ela diz que parece mais algo externo ao projeto. Parece 

ter fundamento o que ela diz. 
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EC3 

S3: Você viu o material implementado de apoio ao novo produto? 

S2: Já e tenho umas sugestões de montagem, já! 

S3: Ótimo, quero saber tudo! Pois suas ideias sempre causam2 (risos) nos debates aqui. 

 

 Notou-se o grau de importância que se dá ao “eu” enunciado por S2. Obviamente é 

observado que tal importância foi uma construção sócio-histórica de sucessos que S2 

proporcionou nos projetos ao longo dos dez anos na função. Toda a decisão e negociação 

sobre o projeto passa, mesmo que indiretamente, pela pessoa-sujeito de S2 “você já 

mostrou para S2?”; “ela (S2) me contou que (....) ela (S2) só não entende; “suas ideias”.  

 Poder-se-ia afirmar que, inicialmente, as trocas discursivas entre os pares geram 

uma hierarquia velada (MAINGUENEAU, 2008b) e tal hierarquia pode até ditar o que será 

debatido e, por consequência, aprendido durante a execução do projeto.  

 A aprendizagem aqui é novamente percebida como social e conforme Gerber (2006) 

os indivíduos, no local de trabalho, aprendem quando (1) compartilham os valores 

estabelecidos pelas organizações – como no caso estudado, o fato de entender a interação e 

a troca de informações ser fundamental para suas funções – (2) interagem com outras 

pessoas – como as interações inicias ora apresentadas – (3) adotam um papel de liderança 

com seus colegas – como foi notado pelo posicionamento social, por meio da linguagem, 

do “eu-S2” em relação aos seus coenunciadores “eu-S1” e “eu-S4. 

 Logo, percebeu-se que as práticas discursivas aparentam ser fonte de efeito de 

sentido para aprendizagem informal/colaborativa e poder no campo estudado. Em outro 

momento de conversa informal com S1 a fim de compreender por que ele acredita que 

discutir todos os insights são importantes, S1 afirma, corroborando com o discurso de S2: 

 

(...) a empresa pede que, isso, o diálogo entre nós, nos projetos, aconteça 

(...) viver isolado não nos leva a lugar algum, tem de ter troca, debate, 

discussão, é daí que surgem os insights para inovação no atendimento ao 

cliente (...) é difícil as vezes falar, achar jeito de contrapor algo mas é 

essencial que isso aconteça, ou senão vamos virar aqueles setores de 

bitolados em dados sem troca significativa. 

                                                
2 “causam” usado como uma gíria no sentido de algo ser polêmico [nota do autor] 
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 Nota-se que há um novo sujeito declarado “a empresa” por de trás de todos os 

demais sujeitos pesquisados. A “empresa pede que isso aconteça” denota o poder social 

sobre a ação das pessoas, novamente, sobre o que deve ser aprendido e como se deve 

aprender naquele espaço declarado. É como se “a empresa” nesse enunciado passasse de 

“lugar de enunciação” para “o próprio enunciador” de fala. 

 Outrossim, ao não seguir o comando “dialogar com os demais”, S1 afirma que “não 

nos leva a lugar algum” ou “(irão) virar aqueles setores de bitolados”. Nota-se que tal 

cenografia se apoia nas cenas de fala desses cinco sujeitos que podem ser denominadas, 

conforme Maingueneau (2008), como validadas, ou seja, já instaladas na memória coletiva, 

seja a título de algo que se rejeita – “ser bitolado”; “não ir a lugar algum”; ou algo que se 

valoriza – “saber e aprender nos diálogos entres os demais sujeitos”. 

 Tal relação de valorização e rejeição analisada nas práticas discursivas vão ao 

encontro da definição de Russell (1938) acerca de uma determinada forma de inter-relação 

com o poder social: o poder da promessa de recompensa ou de punição. Sendo assim, os 

sujeitos são levados por esse “sujeito-empresa” a colaborar e interagir a fim de terem a 

recompensa desejada, seja ela, uma promoção numa área nova na empresa ou mesmo novos 

desafios no projeto de suporte ao atendimento. 

 Aprofundando os dados discursivos coletados nas observações em campo, pôde-se 

seguir no enredo das observações destes cinco sujeitos interagindo e colaborando a fim de 

executar as tarefas do projeto atual: criação de ferramentas referente ao produto recém-

lançado no Brasil para apoio ao atendimento do cliente.  

 Logo, as cenas discursivas a seguir visaram a responder as questões acerca do 

processo de aprendizagem por meio da interação e a manifestação das relações de poder 

durante a aprendizagem colaborativa. 
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4.2.	  Cena	  2:	  Aprendizagens	  pela	  interação	  e	  colaboração	  
  

 Percebeu-se, previamente, durante a análise das práticas discursivas dos sujeitos a 

relevância da hierarquia velada, por meio de determinados enunciadores e coenunciadores. 

Ademais, pôde–se perceber ainda de forma abrangente, mediante o sujeito coletivo “a 

empresa”, a relevância que se dá neste campo para o processo de interação que deve gerar 

aprendizagem individual a todos. 

 A interação entre os cinco sujeitos pareceu ser constante durante todo o processo de 

observação em campo. Frequentemente, os cinco sujeitos paravam suas atividades de 

construção de material em suas estações de trabalho e solicitavam ajuda informal aos 

colegas e, em determinados momentos, faziam o que eles denominavam de “brain meeting” 

ou “flash meeting”.  

 O modelo de interação apresentado neste local de trabalho pelos sujeitos: brain 

meeting, era usado para unir dois ou mais sujeitos a fim de solucionar um problema 

encontrado ao decorrer das tarefas do projeto. Observou-se que tal modelo de discussão 

está diretamente ligado ao conceito de aprendizagem colaborativa como “ uma situação na 

qual dois ou mais indivíduos aprendem ou tentam aprender algo juntos” (DILLENBOURG, 

1999, p.2). 

 Tal encontro, ainda de cunho informal, tinha como objetivo “ressignificar algumas 

ações” e “proporcionar aprendizagens de conceitos para o projeto”. Tais encontros 

ocorriam com um planejamento prévio de acordo com o cronograma do projeto.  Os “brain 

meetings” aconteciam, ao menos, uma vez por semana. 

 As enunciações abaixo foram coletadas em um dos brain meetings observados: 

 

S2: Gostaria de trazer algumas questões sobre o material já levantado referente ao produto XY3. 

S1: Mas todos coletaram o material que veio da matriz? 

S2: Sim, claro! 

S1: Querem começar comentando sobre o conteúdo mesmo ou do layout do material? 

S3: Acho essencial falar do conteúdo 

S1 / S4 / S5: concordo!  

S5: Acho que temos que partir para analisar se o conteúdo é mesmo feasible para nosso público 

brasileiro. 
                                                
3 Utilizou-se aqui o termo “XY” para omitir o nome real do produto da empresa observada. 
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S2: ah tá (risos) – quer mudar tudo então? 

S5: (risos) é mais ou menos por aí. Quero abordar a questão dos “sete maiores problemas”, vamos 

lidar com o termo “problema” aqui? 

S3: me parece uma questão de tradução equivocada aqui. 

S4: eu concordo com S3. E tem mais, será que estes sete ditos problemas, são realmente questões 

aqui no Brasil? 

S1: Boa! 

S2: Então sugiro que todos já pensem o conceito de problema. Vamos pesquisar aqui (usando uma 

projeção com um tablete) a definição de problema. 

S5: olha só “sufoco” (risos) 

S4: “pepinos” (risos) – os sete pepinos do produto XY! 

S2: Sério, vai! O que é um problema? É uma situação difícil? É uma complicação? É um 

transtorno? (e S2 vai fazendo flechas com marcador azul em uma mesa de vidro) 

S1: Questão que exige grandes esforços! Então, 7 questões frequentes e suas soluções para XY! 

S3: Boa, S1! Agora podemos sair da questão meramente semântica e partir para o entendimento de 

quais “questões”, “problemas” ou “imbróglios” são estes?  
 

 Notou-se que as interações entre os sujeitos são relevantes para debater questões 

atuais acerca do projeto e permitem que os sujeitos aprendam formas distintas de encarar as 

dúvidas para execução de material de apoio para o atendimento ao cliente, além de ser um 

processo de aprendizagem social dos indivíduos, no qual todos percebem seu momento de 

enunciação e aprender formas de se posicionar perante ao grupo.  

 No que tange à aprendizagem social dos indivíduos, se faz importante analisar as 

vozes discursivas que são firmadas durante o processo de interação e colaboração para a 

aprendizagem dos sujeitos.  

 Sabe-se que a enunciação é produto de uma interação entre dois ou mais sujeitos 

socialmente organizados. A expressão de um sujeito sempre se dirige a um auditório social 

bem estabelecido (BAKHTIN, 1992). Na cena acima descrita, observou-se que S2 iniciou o 

encontro e buscou dar voz aos demais dizendo: “querem começar?”. A partir de então os 

demais sujeitos se colocavam na interação com as afirmações “acho que temos”; “quer 

mudar tudo”; “concordo”; “quero abordar” 

 Percebeu-se, durante tal interação, a construção da cenografia discursiva e suas 

aprendizagens por meio da interação e colaboração. Segundo Maingueneau (2014), a 

cenografia não se trata de uma mera moldura, como se o discurso aparecesse no interior de 
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um espaço já construído e independente. Ao contrário, à medida que a enunciação se 

desenvolve, o seu dispositivo de fala vai-se constituindo, fazendo sentido e ganhando 

forma.  

 Poder-se-ia dizer, portanto, que tal cena acima descrita se apoia na memória 

coletiva, ou interdiscursos, de todos os sujeitos presentes nas interações. Todos os sujeitos 

já tinham acesso ao material e já tinham certo conhecimento do que gostariam de abordar 

naquela interação.  

 Outrossim, os termos usados pelos sujeitos demarcam precisamente o espaço 

discursivo que estão atuando, isto é, sujeitos debatendo sobre uma questão atual em uma 

empresa multinacional de tecnologia. O termo em inglês “feasible” (viável, em língua 

portuguesa) demarca a tradição de fala dos sujeitos, sendo recorrente o uso de termos em 

língua inglesa nos momentos de “brain meeting” e “flash meeting”, o que podemos chamar 

de rituais ou práticas linguageiras (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014).  

 As práticas linguageiras são determinadas e restringidas pelo social e, ao mesmo 

tempo, elas produzem efeitos sobre o social, contribuindo para transformá-lo. Outros 

enunciados, além do uso de língua inglesa, como “o material que veio da matriz” ou “será 

que estes são realmente questões aqui no Brasil? denotam o que já é esperado dos 

enunciadores nesta cena, ou seja, o posicionamento crítico de um material previamente 

validado pela matriz da multinacional, visto que todos detém as mesmas responsabilidades 

no mesmo nível hierárquico.  

 Ao observar e interpretar tal cena, notou-se o acionamento de dois tipos de 

discursos, a saber: o discurso científico e o discurso pedagógico. No que tange o discurso 

científico, percebeu-se que o uso de tais enunciados “sugiro que todos já pensem o conceito 

de problema”; “(..) vamos pesquisar aqui?” e “(...) agora podemos sair da questão 

meramente semântica e partir para o entendimento (...) denotam a necessidade de validade 

empírica para se valer verdadeira, como na busca colaborativa pela verdade do termo que 

estamos pesquisando e construindo juntos.  

 O acionamento do discurso pedagógico foi também percebido, em especial pelas 

formas de enunciação do S2 “Querem começar comentando sobre o conteúdo mesmo ou do 

layout do material?” e “Sério, vai! O que é um problema? É uma situação difícil? É uma 

complicação? É um transtorno? (e S2 vai fazendo flechas com marcador azul em uma mesa 

de vidro)” 
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 No discurso pedagógico temos a figura de um indivíduo mais capacitado que tem a 

função de negociar significados e coordenar as contribuições trazidas por um grupo a fim 

de sistematizar o conhecimento para determinado grupo. Notou-se que S2 fazia questão de 

inicialmente dar voz aos demais sujeitos e logo após de sistematizar as contribuições, 

mediante o recurso de perguntas retóricas e pelo fato do S2 usar um recurso gráfico 

(flechas) para tangibilizar o que os demais sujeitos traziam. 

 Ainda, os acionamentos destes discursos, ou seja, seus interdiscursos, demonstram 

que quando a aprendizagem ocorre por meio da colaboração e interação, estes sujeitos usam 

modelos científicos (busca pela verdade ou informação precisa) e pedagógicos (organização 

dos conhecimentos) a fim de solucionarem problemas em conjunto.  

 Portanto, tais enunciações vão ao encontro da definição teórica de aprendizagem 

colaborativa, num “processo de ação compartilhada na qual dois ou mais indivíduos com 

habilidades complementares interagem trocando experiências, informações e significados” 

(GONZÁLES, 2005, p.19). 

 Pode-se assim dizer que tal colaboração e interação observadas correspondem a 

uma forma de pensar e elaborar a relação entre objeto (material de apoio ao atendimento) e 

sujeito (os conceitos e intenções de cada sujeito e seus acionamentos discursivos).  

 Após observar a cena discursiva que aconteceu durante um dos brain meetings, foi 

questionado, por meio de conversas informais com alguns sujeitos da pesquisa, como eles 

entendem o momento de brain meeting para sua aprendizagem. 

 Percebeu-se que o discurso pedagógico foi utilizado com o intuito de validar o 

posicionamento do sujeito (S2) que, a todo o momento, define sua enunciação como fruto 

do posicionamento da instituição da qual é representante. O enunciador se coloca como 

porta-voz de um hiperenunciador: a empresa, fato que pode ser ilustrado a seguir:  

 

S5 

A cultura colaborativa da empresa é sem dúvida a melhor parte de 

trabalhar aqui. Eles não só permitem o intercâmbio de ideias, eles querem 

isso (...) É enfim o que fazemos juntos que nos diferencia dos demais. 

 

 O enunciador (S2), no intuito de legitimar seu posicionamento e, consequentemente, 

obter a adesão de seus coenunciadores (S1, S3, S4 e S5), utiliza-se do interdiscurso (campo 

pedagógico), que por sua vez representa os preceitos seguidos pela instituição 
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administrativa da qual o enunciador e coenunciadores são representantes. Nesse sentido, 

verificamos o efeito de sentido de que o posicionamento defendido não é um 

posicionamento individual, mas da empresa como um coletivo “eles querem isso”.  

 S1, S4 e S5 também foram questionados acerca de seus entendimentos sobre o 

processo de aprendizagem na colaboração e interação. Eles relatam que: 

 

S1 
(...) mas lógico daí você busca orientações e eles todos vão te guiando 

“vai por esse caminho, esse aqui eu acho que não é o melhor 

procedimento” (...) você fica matutando sobre este momentos em grupo 

depois com os pares, sei lá, na hora do almoço, no coffee-break e até nos 

grupos de whatsapp(...)  

 

S4 
É assim, eu busco dar orientação e se tem alguma dúvida eu explico, mas 

eu deixo a pessoa trilhar os caminhos e acompanho como um “mentor” – 

eu estou lá para a pessoa, mas é fundamental que – como no início do 

projeto – que tenhamos um momento de reflexão intrínseca, para depois 

partir para um brainstorm mais de todos, sabe? 

 

 

 

S3 
Acho que isso é importante. Saber o meaning facilita no processo de 

colaboração de interação. Hoje é comum gerar muita demanda e as 

pessoas não sabem os porquês daquelas demandas ou os motivadores de 

tais demandas. Essas demandas extrapolam a área de tecnologia, às vezes, 

pode ser uma demanda da educação, forma de ensinar e aprender com o 

outro, pode ser uma demanda jurídica, no processo de informação e 

atendimento ao cliente. Então temos que discutir com outras áreas além de 

nosso core business, caso contrário viramos robôs de execução somente. 

 

 Nas enunciações acima, há novamente a presença de uma hiperenunciador, já que os 

sujeitos se servem do discurso pedagógico no interior de suas enunciações, tornando-as, 
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com isso, irrefutáveis, visto que é a empresa que “quer que isso aconteça”, algo como um 

mandamento empresarial, que está descrito tanto na descrição de cargo como nos slogans 

do site da empresa. 

 No que tange a noção de hiperenunciador, Maingueneau (2008b, p. 103) afirma que 

“as “particitações” de um grupo, que implicam locutores coletivos, visam à fusão 

imaginária dos indivíduos em um locutor coletivo”, que por sua enunciação, institui e 

confirma o pertencimento de cada um ao grupo. Outrossim, de acordo com o autor, ocorre 

“particitação” quando o enunciado pode ser memorizado e apresentado de forma autônoma; 

não sendo marcado como citação, sua fonte é oculta; é generalizante e pertence a uma 

memória coletiva (um thesaurus); implicando num hiperenunciador que a valide 

(MAINGUENEAU, 2008b). 

 Verificou-se que todos os sujeitos usam de enunciados típicos do campo pedagógico 

para explicar o seu processo de aprender com os pares “você busca orientações e eles todos 

vão te guiando”; “mas eu deixo a pessoa trilhar os caminhos e acompanho como um 

“mentor” e “saber o meaning facilita no processo de colaboração de interação”.  

 Ademais, todas as vozes discursivas caminham para a mesma conclusão inicial de 

S2 “Eles não só permitem o intercâmbio de ideias, eles querem isso”.  

 Nesse aspecto, poder-se-á comentar que o que ocorre é que se tem um tesaurus de 

enunciados compartilhados (MAINGUENEAU, 2008b), a partir do qual os sujeitos podem 

“particitar” e criar a feição desse hiperenunciador, que seria a empresa e seu jeito 

empresarial de se aprender a executar tarefas, por meio da colaboração e interação. 

 Disso depreende-se a força da citação do discurso pedagógico e científico no 

interior do discurso administrativo (do local de trabalho), os levando todos para a mesma 

conclusão que é ou “interagem e colaboram e fazem a diferença (em relação a 

concorrência) S2; ou “viram robôs de execução somente”. (S3)”  

 Tal processo de aprendizagem pode ser classificado como informal, por meio das 

interações e colaboração dos sujeitos. Neste aspecto, Le Clus (2001) afirma que tais 

aprendizagens informais são situadas no contexto da prática social, na qual o cenário do 

trabalho fornece uma oportunidade de trabalhadores construírem conhecimento que 

conectem a teoria – discursos coletivos da empresa-  e prática – confirmados por meio de 

suas enunciações. 
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 Observou-se ainda que alguns sujeitos afirmam levar tais reflexões para além do dos 

chamados “brain meetings”: (S1) “você fica matutando sobre estes momentos em grupo 

depois com os pares, sei lá, na hora do almoço, no coffee-break e até nos grupos de 

whatsapp(...)”, o que corrobora os estudos de Ushiro e Bido (2016) ao reconhecerem que as 

aprendizagens no local de trabalho podem não ocorrer somente em um local fixo no qual o 

indivíduo trabalha. É importante ainda demarcar que, por uma questão ética da pesquisa, 

não foi permitido o acesso aos dados discursivos apresentados e debatidos nos meios 

eletrônicos, tais como no whatsapp mencionado pelo S1. 

 Por fim, no que tange às análises discursivas acerca da interação e colaboração no 

local de trabalho, pôde-se captar o conceito de que as aprendizagens são comumente 

baseadas nas experiências imediatas dos sujeitos (REATO; GODOY, 2017), mas não 

formalmente estruturadas, ou seja, são induzidas por um processo de reflexão, ação e 

pautada nas práticas do cotidiano com acionamentos de interdiscursos, como no campo 

cientifico e pedagógico, a fim de legitimar suas aprendizagens no local de trabalho. 

 Ao seguir o enredo das práticas discursivas dos sujeitos ao longo de cinco meses de 

observação, foi também possível analisar e compreender questões políticas referentes às 

aprendizagens no local de trabalho. Logo, passou-se a compreender as relações de poder 

que ocorreram durante as aprendizagens informais e colaborativas destes cinco sujeitos.  
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4.3.	  Cena	  3:	  Aprendizagem	  como	  fonte	  de	  poder	  simbólico	  
 

 A colaboração entre os sujeitos foi também observada e pôde ser relacionado com o 

conceito de Bourdieu (2001) acerca do poder simbólico, visto que o fato de aprender algo 

permeou a construção da realidade que estabeleceu um sentido do mundo para os 

indivíduos, sendo que tal construção passava por “um certo grau de conformidade lógica ou 

de uma concepção homogênea que visava a tornar possível a concordância entre os demais 

sujeitos” (BOURDIEU, 2001, p.15) 

 É mister pontuar que para Bourdieu (2001) as relações de comunicação em 

determinado campo social são sempre relações de poder que dependem assim do capital 

simbólico, representado aqui neste estudo pelo ato de “saber” e de “saber colaborar e 

interagir” . 

 Desta forma, a aprendizagem foi compreendida, neste campo observado, como uma 

situação estratégica para se aproximar de pessoas e almejar um status diferenciado no 

processo de participação no projeto. E tal aprendizagem, de uso simbólico do poder, pôde 

ocorrer durante as interações de determinados sujeitos: 

 

[Situação da Enunciação: S1 tenta demonstrar para S4 as estratégias utilizadas para obter 

o consentimento de S2 e S5 na fase atual do projeto]: 

S4: Como está aquela ideia de implementar o projeto de e-community? 

S1: indo na dificuldade política da vida. 

S4: (risos) Como assim? Já não querem aprovar o orçamento? 

S1: Nada disso! Eu quero usar a verba toda mas a galera não compra a ideia, sabe? 

S4: Você diz, a S2? Eu falei com ela e ela me contou que acha a ideia boa, ela só não entende como 

ajudará a central de atendimento ao cliente. Ela (S2) diz que parece mais algo externo ao projeto. 

Parece ter fundamento o que ela (S2) diz. 

S1: Mas aí é que está! Temos que inovar e precisamos ir além do óbvio – usar outros recursos e 

ferramentas, e para isso precisamos aprender e pensar juntos. Esta relação binária não vai nos levar 

a lugar algum! 

S4: Concordo com você, mas também entendo o ponto levantado por S5 e S2. 

S1: Ontem, ou na terça, não sei direito quando, eu tive um papo maravilhoso com S5. Ela disse 

topar me ajudar e colaborar na construção dessa tal comunidade on line no Brasil, mesmo com as 

ressalvas. Mas já é um voto que tenho.  

S4: Poxa! Que demais! 
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S1: Pois é, ela sabe bastante sobre as interfaces das e-communities nos Estados Unidos e tem o 

know-how adequado para usar certas metodologias de análises de comportamento virtual. E a ajuda 

dela vai me ensinar muito como operacionalizar o projeto aqui. 

S4: faz todo sentido! Se bem que é S2 quem sabe fazer as pontes entre áreas, diretoria de 

atendimento ao cliente, IT e analistas dos EUA, né? 

S1: Sei disso! 

S4: Então vai ter que usar ela para vender a ideia lá depois. 

S1: Eu sei bem! Mas isso será o step two do projeto. Deixa comigo! Mas agora eu queria ver com 

você a questão da apresentação do novo produto XY aos atendentes.... 

 

 Ao interpretar o quadro cênico acima, isto é, somente a cena englobante, aquela que 

corresponde ao tipo de discurso, a seu estatuto pragmático, notou-se o acionamento do 

discurso político por parte do enunciador S1, mais especificamente no forma de construção 

do sentido de sua enunciação “dificuldade política da vida”; “a galera não compra a ideia, 

sabe?”; “Ela (S5) disse topar me ajudar e colaborar, e mais explicitamente, “já é um voto 

que tenho”. 

 Foi possível perceber que o S1 teceu seu discurso acionando a formação de um 

discurso político que partiu, inicialmente, na apresentação do problema a ser combatido 

(dificuldade política e adesão para o “novo”), passando pelo argumento com seu 

“eleitorado” (S5) e com a vitória de sua argumentação, afirmando ter “conquistado esse 

voto”.  

 Conforme Charaudeau (2015), é complexo definir o que seja o discurso político, 

sendo possível apenas conceber que neste campo social existe relação entre linguagem, 

ação, poder e verdade. Ainda, para Charaudeau (2015), segundo o princípio da alteridade, 

cada sujeito somente pode definir-se em função do outro, que neste caso está marcado 

linguisticamente pelo co-enunaciadores: S4, S5 e S2. 

 Em relação aos estudos de Warschauer (2017), Wageman e Mannix (1998) acerca 

do poder e a aprendizagem, acredita-se que o sujeito sempre quer trazer o outro para si para 

que esse outro pense, diga ou aja segundo seu desejo “galera comprar ou não a ideia” ou 

“consegue o voto de S5”.  

 Além do que, se esse outro também puder ter seu particular projeto de influência, 

conforme o princípio da regulação, os dois gerenciarão (influenciarão na) sua relação. 

(WARSCHAUER, 2017).  
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 Em sua relação dêitica com seus coenunciadores, S1 pretende convencer S4 desta 

“nova ideia”, utilizando as vozes dos demais coenunciadores S2 e S5 “(...) ela (S5) disse 

topar me ajudar e colaborar”; “Se bem que é S2 quem sabe fazer as pontes entre áreas e 

você (S1) vai ter que usar ela para vender a ideia lá depois” e a resposta de S1 em relação à 

enunciação de S4 “(...) mas isso será o step two do projeto. Deixa comigo!” 

 Tal cena, por meio do acionamento do discurso político com seu caráter de 

convencimento do outro, demonstra que todo ato de linguagem está ligado à ação mediante 

as relações de força que os sujeitos mantêm entre si, relações de força simbólica que 

constroem o vínculo social” (CHARAUDEAU, 2015, p. 17).  

 É possível ainda analisar que tal discurso político acionado por S1 tem caráter 

eleitoral e é marcado por uma fala imersa na busca por votos e aceitação de sua proposta. 

Conforme Maingueneau (2008a, p. 84) “todo discurso que quer ser aceito é obrigado a se 

impor determinado número de temas”. O tema apresentado nesta cenografia, não somente 

por S1, é “a ampliação da atuação de todos”. Ambos sujeitos acreditam que o caminho para 

esta “ampliação” deve ser a colaboração e aprendizagem de todos em conjunto.  

 De acordo com Contu e Willmott (2003), a aprendizagem deve ser entendida como 

uma prática situada inserida em estruturas sociais que envolvem relações de poder. Logo, 

poder-se-á dizer que nesta interação, S4, como sujeito menos experiência em relação ao S1, 

aprendeu e observou uma forma política de obtenção de recursos humanos.   

 O sujeito político de S1 não pestanejou, e apresentou uma resposta imediata, 

mostrando e sobressaindo sua competência discursiva, dizendo saber quais são os passos, 

ou “steps” para obtenção do conhecimento e execução de sua tarefa, denotando assim a 

existência de seu poder simbólico nesta interação social situada. (BOURDIEU, 2001)  

 Ao serem indagados, informalmente pelo observador, sobre as relações de poder e 

suas aprendizagens com os demais sujeitos, S2, S1 e S4 afirmaram o seguinte: 

 

S1 

 Eu sinto que sou uma referência para todos aqui, consigo unir 

conhecimentos e aprender com isso (...) Estou no projeto há dois anos e 

meio. Posso mudar a qualquer momento para vendas em retail, não existe 

organograma fixo na empresa. Minha colega de trabalho (S2) disse “me 

preocupa que você parece estar sem desafio” – mas daí meu atual desafio 
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é mobilizar mais e mais pessoas aqui e colaborar para algo melhor – quer 

desafio maior do que poder influenciar outras pessoas no dia a dia? 

 

 Fica ainda mais evidente, no momento da conversa informal com S1, após a 

observação da interação entre este e S4, o acionamento e estruturação política de seu 

discurso. Os enunciados: “sou uma referência aqui” e “consigo unir conhecimentos” são 

apresentados em forma de características pessoais necessárias para se “ganhar o voto dos 

demais sujeitos”, sendo que até mesmo o observador passa a ser seu eleitorado possível.  

 Ademais, o S1 enxerga o desafio de influenciar mais pessoas no local de trabalho 

como algo a ser aprendido, e que, possivelmente, seja valorizado neste campo social. 

 

S4 

Acredito que quanto mais interagimos mais aprendemos uns com os 

outros e sobre os outros. Temos mais poder de barganha com cada um 

aqui quando estamos abertos e flexíveis às ideias mais diversas. O cara 

mais resiliente a errar e mais aberto para se redescobrir vai ter mais poder 

no dia a dia, e acho que é o caso de S1 e S2, são dois “peixes bravos” 

(risos), difícil de compreender às vezes, mas que sabem usar seus 

conhecimentos em prol do projeto. 

 

 Já o sujeito S4 acredita, tendo adentrado na cenografia de S1 na relação entre 

“candidato e eleitorado”, em sua enunciação, que tanto o S1 quanto S2 são bons candidatos, 

usando o termo “peixes bravos”, como pessoas difíceis de “pescar” ou de compreender suas 

intenções.  

 A forma apresentada por S4 concebe a interação como enfoque. A interação aqui 

proporcionou aprendizagem sobre as pessoas para S4 e por consequência “barganha” sobre 

elas também. Tal afirmação de S4 está diretamente relacionada com o entendimento de 

aprendizagem no local de trabalho postulado por Illeris (2004) como “um fenômeno que 

ocorre por interação social entre o indivíduo e o ambiente organizacional”, conforme 

modelo complexo de aprendizagem representado na figura 5 desta pesquisa. 

 Tendo sido mencionado na cena entre S1 e S4, S2 foi também questionado sobre as 

relações de poder e sua aprendizagem: 
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S2 

 As dúvidas que temos em geral técnicas, aprendemos em cursos ou até 

mesmo pesquisando sozinho, mas saber e poder convencer alguém, a 

gente aprende tentando e ouvindo os outros e pedindo opiniões. Até por 

que o nosso negócio é meio que invisível, dar suporte para uma área de 

atendimento, e sem saber ao certo o retorno real, por que não dá para 

metrificar e saber “ah tá esta ação de inovação no atendimento vai reduzir 

em X o número de reclamações e o negócio vai valer ainda mais” não é 

assim, é sobre pessoas, é sobre pessoas e convencimento de ideias, de 

comprar um ideia sua, sabe? 

 

 Percebeu-se que S2 entende a aprendizagem de recursos técnicos do dia a dia num 

patamar de uma aprendizagem mais formal, por meio de cursos de qualificação. No 

entanto, no que tange a aprendizagem social do “poder convencer alguém”, S2 afirma que 

tal ação se faz na prática do cotidiano, exigindo, conforme Antonello (2007) afirma “a 

participação nas práticas do dia a dia” (ANTONELLO, 2007, p. 15). 

 Por fim, S2 afirma que as ações do dia a dia dos sujeitos inseridas no projeto “são 

sobre pessoas e é sobre pessoas e convencimento de ideias”, enaltecendo a noção da 

aprendizagem ser “uma atividade difusa e incorporada nos processos de interação social 

(CONTU; WILLMOTT, 2003, p. 285).  

 Tal observação da cena discursiva e enunciados dos sujeitos da pesquisa reiteram o 

entendimento de que a aprendizagem não pode ser entendida meramente como um processo 

de transmissão e aquisição de conhecimento, mas sobretudo um processo de construção de 

identidade dos sujeitos (LAVE; WENGER, 2005, p. 53), a partir de seus enunciados, neste 

determinado campo – ou espaço discursivo.  
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4.4.	  Cena	  4:	  Aprendizagens	  e	  usos	  do	  poder	  entre	  os	  sujeitos	  
 

 As interações que geravam aprendizagem informal entre os pares por meio da 

colaboração em tarefas, também denotaram relações simbólicas de poder, visto que 

determinados sujeitos com sua formação histórica e ambição profissional, demonstravam 

usos distintos do poder, alternando tal uso com seus coenunciadores.  

 Previamente, na análise da cena três acerca do poder simbólico e aprendizagem, 

revelou-se a estratégia política e social de S1 para ganhar “eleitores” na fase do projeto e 

então usar seus conhecimentos para execução e aprendizagens de novas tarefas. Logo, 

pôde-se registrar diferentes usos do poder entre os sujeitos no campo analisado.  

 Acredita-se assim que como os indivíduos agem em relação ao seu trabalho é, 

portanto, definido por sua aprendizagem e relações de poder (ANTONACOPOULOU, 

2005), que por sua vez definem as ações e enunciados nas cenas discursivas. Observou-se o 

uso do poder como influência em outra cena observada, a seguir: 

 

[Situação da Enunciação: S1 tenta convencer S5, em uma conversa no café da empresa, a 

adentrar no caminho traçado por S1 no projeto. Desta forma S1 depende do conhecimento 

de S5 para aprender novas formas de executar o caminho trilhado. Os dois sujeitos estavam 

conversando sobre a nova rota traçada por S1 para criação de uma comunidade de suporte 

on line aos operadores de atendimento]4 
 

[S1 e S5 saem para o café após terem conversado sobre o status do projeto] 

S5: é mas não sei se copiar modelos pré-concebidos dos EUA, estamos agilizando o suporte para o 

atendimento ao cliente, e é isso que S3 e S2 também pensam (...) 

S1: mas será que o caminho não é esse? Repensar o que é este tal suporte que fornecemos? 

(...) 

S5: Olha, S1 (usando a abreviação do nome do sujeito). Pode até ser mas acho que toda a questão 

que temos que resolver ainda passa por entender a complexidade, até mesmo política, da adequação 

de um modelo americano (...) 

S1: entendo seu ponto e os pontos de S3 e S2 (...). Mas, realmente acho que a ferramenta 

“comunidade on line” é o caminho para esta questão que levantou agora. As pessoas falando e 

fazendo perguntas nos dará sim mais agilidade e rapidez para solucionar questões do produto XY. É 
                                                
4 Parte desta transcrição não foi colocada devido ao fato do observador não conseguir captar e registrar todas 
as palavras enunciadas por estes dois sujeitos no caminho da estação de trabalho para o café da empresa. 
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um first step, e eu queria muito sua ajuda neste step inicial. Seu know how com o produto XY vai 

ser um grande asset (...). O que quero é um `entendo temporariamente` [fazendo “aspas” 

gestualmente] este step do projeto (...) Ou abandonamos este step temporário ou firmamos nele (...). 

E daí conversamos com os demais [referente ao S2, S3 e S4]. 

S5: Entendo seu ponto. Minha única ressalva é mesmo o papel do suporte (...) talvez não tenhamos 

o pessoal adequado para atender essa nova demanda que vai ser por nós criada, e esse é o ponto do 

S4 também. 

(...) 

S1: Você chegou a ver os comentários e perguntas que os usuários americanos fazem? 

S5: por cima só (...) 

(...) 

S1: então vamos juntos ler e analisar o comportamento destes usuários nas comunidades? Podemos 

verificar e classificar os comportamentos mais comuns (...)? 

S5: o que quer dizer todo mês? Pensando que temos quase cinco produtos grandes lançados a cada 

semestre? 

S1: sim, mas será que perguntas inéditas, novas, não irão surgir? E daí partimos para a preparação 

de material? (...) E quem sabe até repensar na estrutura do atendimento?  

(...) 

S5: ok, vai! Mas vamos começar analisando o comportamento on line dos usuários americanos, 

como as perguntas mais recorrentes e só depois ver a viabilidade (...)? 

(...) 

S1: ótimo! Vamos pensar na metodologia desta análise de comportamento, então? Quais 

metodologias para comportamento on line você mais utilizou?  

(...) 

 

 Notou-se nesta cena discursiva, os posicionamentos dos dois sujeitos, intercalando 

como enunciadores e coenunciadores. Numa perspectiva da dêixis discursiva, pôde-se 

definir as coordenadas espaço-temporais implicadas neste ato de enunciação, ou seja, o 

conjunto de referências articuladas pelo triângulo: EU/TU-AQUI-AGORA. 

 Na cenografia construída por S1, apresentam a figura do enunciador (S1) e as 

figuras correlatadas de coenunciadores (S5, S3, S4, S2). Apresentou-se ainda uma 

cronografia (um momento desta cena – momentos antes do encontro “brain meeting”) e 

uma topografia (um lugar – da estação oficial de trabalho para o espaço do café). 
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 Tratam-se aqui de três polos indissociáveis em, mais uma vez, certo discurso 

político, por exemplo, a determinação da identidade dos parceiros da enunciação (S1: o 

candidato a inovar o processo do projeto e S5: o candidato mais capacitado com o “know-

how” a ser compartilhado)  está em sintonia com a definição de um conjunto de lugares 

(como S1 sabe que não tem adesão de todos [S2, S3, S4], escolhem um lugar mais 

apropriado dentro da empresa para iniciar sua cenografia) e com o momento da enunciação 

(momento antes do encontro do grupo todo em seu próximo brain meeting) a partir dos 

quais o discurso pretende ser proferido, de modo a fundar seu direito à palavra quando 

chegar o momento do “brain meeting”. Sendo assim, percebeu-se que quando mais o 

coenunciador (S5) avança no texto de S1, mais este deve persuadir de que é aquela 

cenografia, e nenhuma outra, que corresponde ao mundo configurado pelo discurso. 

 Logo, nesta mesma cena discursiva, notou-se o uso do poder como influência 

(WARSCHAUER, 2017). Sabe-se que são inúmeros os elementos que podem se constituir 

em fonte de poder como influência, entre eles, a posse de conhecimentos como um dos 

mais relevantes (WARSCHAUER, 2017).  

 Ademais, nota-se que o S1 se utiliza de seus enunciados com seu coenunciador S5 

como forma de gerenciamento dos recursos que lhes são disponíveis: conhecimento 

sobre a plataforma on line; comportamento dos usuários americanos, a possibilidade de 

repensar sobre a área de suporte como um todo nos próximos anos.  

 O gerenciamento do recurso (WAGEMAN; MANNIX, 1998) é entendido quando o 

indivíduo que possui determinado conhecimento – alguns possuídos por S1 e outros por S5 

– consegue influenciar os demais (S5 e consequentemente S2, S3 e S4) somente quando seu 

conhecimento é fundamental para o processo de aprendizagem, ou seja, aprender como 

interpretar o comportamento dos usuários americanos e então viabilizar o projeto no Brasil.  

 Observou-se ainda na interação entre S1 e S5 que o poder não é sumamente 

negativo (FOUCAULT, 1982; BOURDIEU, 2001), mas sim produtivo, visto que a partir 

do uso do poder como influência, S1 pôde obter conhecimento e concordância de S5 para 

aprenderem juntos uma nova metodologia para o processo do projeto, e tal ação 

influenciará o curso de aprendizagem dos demais sujeitos envolvidos no projeto. 

 Consequentemente, a aprendizagem quando entrelaçada com as relações de poder é 

visivelmente social (ANTOACOPOULOU, 2005), uma vez que os indivíduos 
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constantemente interagem buscando aprender, e, ao mesmo tempo, buscando impor seus 

interesses neste processo de aprender, colaborar e interagir.  

 Sabe-se, por meios dos relatos dos sujeitos da pesquisa dias após esta situação de 

enunciação, que após o encontro para discussão dos caminhos para o projeto ficou decidido 

que todos iriam iniciar o processo de entendimento do comportamento de usuários nas 

comunidades do produto XY nos EUA. Logo, entendeu-se que um novo processo de 

aprendizagem foi iniciado pelos sujeitos a partir de uma influência e desejo de S1 e S5 

sobre os demais. 

 Ademais, os sujeitos relataram aprender o uso de seus poderes de “barganha” ou de 

“convencimento” no dia a dia, durante suas práticas relacionadas ao projeto no local de 

trabalho. Sendo tal habilidade do uso do poder aprendida e, portanto, construída 

socialmente. Conforme enunciados abaixo: 

 

S1 

(...) este poder de convencimento, esta abertura para vender uma ideia é 

essencial aprender no meu dia a dia e isto carece de ser aprendido por 

pessoas que acabam não ficando [na empresa], pois estas pessoas têm alto 

conhecimento técnico, mas baixíssima capacidade de lidar com questões 

interpessoais. Tem que ter esta mente mais aberta para o diálogo, para 

interação e saber usar isso a seu favor.  

 

 S1 declara que o poder de convencimento é aprendido nas práticas do dia a dia e o 

uso desse poder permeia a capacidade de lidar com questões interpessoais, com a abertura 

para o diálogo e interação. Evidenciou-se, novamente, o acionamento do discurso político. 

 A cena política se caracteriza por este dispositivo, apresentado por S1, que é posto a 

serviço de uma expectativa de poder “lidar com questões interpessoais”. O enunciado de 

S1está direcionado a uma ação sobre o outro “aberto ao diálogo”, que, por consequência, 

deve ser acompanhado de uma exigência de submissão do outro “saber usar isso a seu 

favor”, o que explica que essa tensão “aberto ao diálogo” x “saber usar a seu favor” seja 

orientada em direção à produção de efeitos que recaem sobre a aprendizagem dos usos do 

poder neste determinado local de trabalho.  

 Ademais, levando-se em consideração que em um regime democrático, o poder 

resulta, ao mesmo tempo, de um consentimento, de uma dominação legítima e de uma 
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organização administrativa (BOURDIEU, 2001), a instância política, como verificada na 

enunciação de S1, é levada a exercer este poder em nome de dois efeitos de sentido, a 

saber: (1) um direito do qual há uma parte que é constituída pela legitimidade atribuída pelo 

jogo da representatividade e há uma outra parte que é adquirida por estratégias discursivas 

de legitimação operacionalizadas pelo enunciador político; (2) um saber usar o tal 

poder através do qual o enunciador político tece seu discurso no local de trabalho de 

maneira a se tornar credível aos olhos de seus coencunciadores, como é o caso de S1, 

relatado por S4 e S2: 

 

S4 

 
Aprendi isso com S1, por ele (S1) ter essas relações e saber usar o poder 

dele, fazer esse jogo, tipo meio de campo (risos) para acessar as pessoas e 

as informações necessárias.  

 

S2 

Tudo que ele (S1) precisa ele me procura para poder falar sobre o assunto 

e de alguma inovação ou tecnologia para melhoria no atendimento e 

suporte ao cliente. Então eu ajudo pois vejo também como ele (S1) sabe 

usar o conhecimento para se fazer firmar nas relações, isso ajuda bastante 

aqui. Eu mesmo tenho acesso a vários processos e informações pois sei 

usar meu poder de barganha e aprender mais com isso.  

 
 Tais enunciados de S4 e S2 evidenciam que, conforme Contu e Willmot (2003) 

afirmam, a aprendizagem informal e situada recaem como uma atividade difusa e 

incorporada nos processo de interação social que são atravessados por relações de poder. 

 Captou-se também que saber é ser capaz de participar de um a rede complexa de 

relacionamentos de pessoas e atividades do cotidiano (GUERARDI; NICOLINI; ODELLA, 

1998, p. 274), conforme S3 apresenta: 

 

S3 

Olha, depois de dez anos na empresa e vinte na área de tecnologia, uma 

coisa que aprendi é que as mudanças são constantes. Então saber enxergar 
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a mudança como algo positivo e saber vender a ideia do positivo aos 

demais é uma função diária por aqui. 

 

 

 Pôde-se então perceber que as aprendizagens no local de trabalho, atravessadas por 

relações de poder, acontecem no seio social, isto é, nas interações que ocorrem no dia a dia 

dos sujeitos em seus espaços enunciativos. Reconheceu-se, portanto, a aprendizagem como 

um aspecto integral e inseparável da prática social dos sujeitos (LAVE; WENGER, 2005). 
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4.5.	  Cena	  5:	  Aprendizagens	  colaborativas:	  campo	  e	  habitus	  
 

No que tange à colaboração e aprendizagens dos sujeitos analisados, percebeu-se 

em suas enunciações que toda a colaboração era um caminho para se aprender não somente 

o conteúdo técnico do projeto, mas principalmente as relações invisíveis de poder que os 

sujeitos detinham para a efetivação de suas ações.  

A ação entre os sujeitos – suas interações e colaborações – eram estruturadas pelo 

campo, isto é, o que era esperado de um analista de suporte ao setor de atendimento ao 

cliente naquele determinado local de trabalho. Tal relação entre estrutura do campo (local 

de trabalho) e a ação dos sujeitos foi conceituada por Bourdieu (2001) como habitus, 

conforme exposto no referencial teórico da pesquisa. 

 Logo, tal habitus era adquirido pelos sujeitos da pesquisa mediante a interação e 

colaboração. E apresentou-se, ao mesmo tempo, como o classificador e o organizador das 

interações no local de trabalho. Conforme captou-se nos enunciados abaixo: 

 

 

S5 

Imaginar alguém da área da tecnologia somente aprendendo coisas 

referentes às novas linguagens de programação é antigo. Precisamos ir 

além do técnico e aprender habilidades sociais que nos darão maior 

empregabilidade. E nesse sentido a interação é boa, pois nos dá a chance 

de assumir responsabilidades com os demais e aprender a se relacionar e a 

influenciar pessoas, dentro do projeto e na área de atendimento ao 

cliente, lá na ponta com os operadores quando chegamos com a proposta 

de solução. 
 

S3 
 

O grau de exigência para a função é alto, o indivíduo acaba tendo que 

colaborar e interagir para aprender mais ou acaba sendo engolido pelo 

mercado. O especialista não tem mais vez aqui, tem que ter visão geral 

para aprender mais e para ter mais oportunidades no setor de tecnologia e 

na empresa aqui. E a nossa colaboração aqui no dia a dia envolve em 

entender o cliente interno – os operadores e suas demandas – e a vender as 
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ideias para o grupo. Nada adianta você ter um super ideia e não saber 

envelopar para os outros e os outros comprarem isso e aprender com você. 

Como é no caso do “meet up app” que eu mostrei para você [referindo-se 

ao observador] 

 

 Percebeu-se por meio da análise dos dêiticos “dentro do projeto”; “lá na ponta”; 

“aqui na empresa”; “colaboração aqui” e “comprarem isso” que a colaboração é uma 

habilidade que deve ser aprendida por estes sujeitos em seu local de trabalho (na 

determinada estrutura do campo).  

 Tal aprendizagem colaborativa é, de acordo com os enunciados de S3 e S5, 

condição sine qua non para sobrevivência no trabalho “o individuo acaba aprendendo a 

colaborar ou é engolido” ou “ir além do técnico para ter mais empregabilidade”. Notou-se 

assim que o habitus da colaboração constitui a maneira dos sujeitos perceberem e 

aprenderem nas interações do dia a dia.  

 Embora, a sociedade individualista atual não estimule a aprendizagem colaborativa 

(ILLERIS, 2007), neste determinado campo estudado, concluiu-se que o princípio da ação 

dos sujeitos era sempre de colaborar, discutir e construir os passos do projeto com os 

demais indivíduos (DILLENBOURG; SCHNEIDER, 1995), uma ação que permeava o 

sentido da função dos sujeitos – conforme constatado até mesmo na descrição de cargos. 

 Outrossim, o habitus da colaboração impulsionava a criação de novos processos 

entre os sujeitos, o que consequentemente gerava novas aprendizagens a todos envolvidos 

no projeto, conforme diálogo apresentado: 

  

[Situação da Enunciação: S2 expõe uma situação problema para S3 e pede colaboração no 

processo de resolução. Tal diálogo gerou nova demanda e, consequentemente, novas 

aprendizagens para S2, S3 assim como os demais sujeitos S1, S4, S5] 

S2: Me ajuda aqui na resolução de um problema de insatisfação do setor de atendimento ao cliente? 

S3: sim, diga. 

S2: sabe a questão dos problemas de navegação no buscador de aplicativos? 

S3: sim 

S2: então a solução dada hoje é (...) 

S3: mas muitos usuários não sabem inglês e os nomes dos apps estão em inglês. 

S2: (risos) sei mas ensinar os usuários do XY a falar inglês fluente sai do nosso escopo de atuação 
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S3: O que pensou? 

S2: Veja. A loja de aplicativos tem mais de 65 mil softwares (...) Recentemente nós [a empresa] 

aprimoramos a busca por palavra-chave e som, mas parece que ainda não é suficiente. E como 

reconhecer uma pronúncia abrasileirada? (...) você viu o case do México (...) 

S3: entendi seu ponto e como podemos ajudar nesse processo? 

S2: é aí que entramos, meu companheiro (risos) (...) O ideal seria a busca mesmo por voz neste caso 

e a inclusão no banco das pronúncias a la Brasil [dizendo com sotaque espanhol] (...) 

S3: Genial, mas como executar tal tarefa isso? 

S2: Então por isso te chamei aqui. Sei que tem conhecimento técnico e social para isso, diretamente 

com o pessoal de suporte e desenvolvimento de aplicativos da matriz. 

S3: mas sei lá como abordar o tema com eles! 

S2: e eu te ajudo a escrevermos essa proposta e vender a ideia, talvez num call primeiro com 

México? 

S3: vamos em frente! Acha que dá para envolver outro nessa solução [referência aos demais 

sujeitos no projeto – S4, S5, S1] 

(...) 

S2: talvez (...)Vamos iniciar com um call com México, primeiro e então levar mais dados aos 

demais? 

 

Percebeu-se que S2 tece sua cenografia para persuadir seu destinatário, captando 

assim o imaginário de S3, atribuindo-lhe um identidade por intermédio de tal cena de fala 

que é valorizada pelo enunciador (2), coenunciador (S3) e até mesmo o hiperenunciador (a 

empresa), reconhecendo-se assim o habitus da colaboração neste campo.  

Sabe-se, por meio de conversas informais do observador com os sujeitos da 

pesquisa (S2 e S3), que, constantemente, o setor de apoio ao atendimento ao cliente 

mundial tem usado México como referência, e os sujeitos da pesquisa dizem querem 

“avanzar el escenario” [enunciado por S3 com sotaque espanhol] e passar o México nas 

inovações ao atendimento para o cliente. 

Logo, notou-se que tal cena de fala sobre o projeto e a inovação já está validada na 

situação e é aqui resgatada por S2 para firmar sua relação simbólica de poder do 

conhecimento e seu saber no local de trabalho, podendo assim gerar nova oportunidade de 

aprendizagem no processo de execução da tarefa solicitada por S2 e aceita por S3. Tal cena 

de enunciação demonstra que “como os indivíduos agem em relação ao seu trabalho é 
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definido por sua aprendizagem e relações de poder que então orientam suas ações do dia a 

dia” (ANTONACOPOULOU, 2005) 

Outrossim, para que esta cena fizesse sentido foi preciso que, conforme 

Maingueneau (2008b) aponta “[tal cena] estivesse em harmonia não apenas com os 

próprios conteúdos que a sustenta, mas também com a conjuntura no qual intervém.” 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 129). 

Em suma, e conforme apontado nos estudos de Easterby-Smith et al (2010) o 

processo de aprendizagem entre estes sujeitos é portanto reflexo das tensões emergentes à 

medida que as diferentes situações de aprendizagens são interpretadas e negociadas pelos 

indivíduos, que por sua vez, acionam discursos científicos, políticos ou pedagógicos para se 

firmarem nas trocas discursivas em seu local de trabalho. 
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5.	  CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  
 

 Esta pesquisa teve como objetivo central compreender o processo de aprendizagem 

por meio da interação entre sujeitos no local de trabalho e suas relações de poder durante a 

aprendizagem colaborativa à luz da Análise do Discurso.  

 Para atingir tal objetivo central, as seguintes ações foram construídas ao longo da 

pesquisa, a saber: (a) captar as práticas discursivas dos sujeitos em seu local de trabalho a 

fim de entender como as aprendizagens ocorrem na interação entre eles; (b) observar as 

interações entre os pares e interpretar as aprendizagens geradas a partir do discurso; e (c) 

compreender as relações de poder que ocorrem durante a aprendizagem informal e 

colaborativa. Por ter se tratado de uma pesquisa qualitativa num paradigma 

interpretativista, as ações constantemente se interlaçavam e eram revisitadas ao longo do 

processo de cinco meses de observação não-participante, num constante exercício de ir e vir 

com novos dados construídos em campo e então partir na investigação dos significados à 

luz do referencial teórico. 

 O referencial teórico articulou a literatura sobre Aprendizagem Social de Elkjær 

(2001, 2003, 2004, 2008), Aprendizagem no Local de Trabalho de Marsick e Watkins 

(1999), Lave e Wenger (2005), Aprendizagem Colaborativa e Interação de Dillenbourg 

(1995, 1995, 1999) e Illeris (2004, 2013, 2015) com a teoria das relações de poder de 

Foucault (1982, 2008) e Bourdieu (1983, 2001) para então compreender  o processo de 

aprendizagem por meio da interação, colaboração e as relações de poder que ocorrem e 

assim avaliar o que tem sido ensinado/aprendizado por meio dessas relações.   

 A fim de responder a questão central de pesquisa, seguindo os preceitos da Análise 

do Discurso, foram levantadas, com bases nos dados qualitativos empíricos, cinco cenas 

discursivas denominadas de: 

1. As práticas discursivas e aprendizagens dos sujeitos. 

2. Aprendizagens pela interação e colaboração 

3. Aprendizagem como fonte de poder simbólico 

4. Aprendizagens e usos do poder entre os sujeitos 

5. Aprendizagens colaborativas: campo e habitus 

 As análises discursivas das cenas não buscaram ou limitaram-se a categorizar as 

falas, mas, sobretudo de tecer em sua materialidade linguística os efeitos de sentido que tais 
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enunciados apresentavam nas situações observadas e assim trazer luz às questões centrais 

da presente pesquisa. Logo, as cenas discursivas foram descritas seguindo a metáfora 

teatral, considerando o tempo (a situação e o momento da observação), o espaço (o campo 

da pesquisa observado), o enredo (as aprendizagens e suas relações de poder), os 

personagens (os sujeitos da pesquisa) e o narrador (o pesquisador e observador em 

campo). 

Os resultados obtidos por meio da observação em campo com as análises dos 

discursos revelaram o acionamento de discursos políticos, científicos e pedagógicos pelos 

dos sujeitos como forma de aprenderem, habilidades técnicas e sociais, durante suas 

interações, que eram também atravessadas por relações de poder no momento destas 

aprendizagens colaborativas. 

Por meio das análises das práticas discursivas notou-se a presença de um 

hiperenunciador – a empresa - permeando as ações e discursos dos cinco sujeitos, conforme 

relatado por mais de um sujeito “a empresa pede que isso [a colaboração e interação entre 

eles] aconteça”. Percebeu-se que “a empresa”, nesse campo estudado, constantemente, 

passava de “lugar de enunciação” para “o próprio enunciador” de fala, imprimindo a forma 

como tais aprendizagens deveriam ocorrer. Obviamente, o hiperenunciador era marcado 

pelas falas destes sujeitos que indicavam “os esquemas de percepção, apropriação e ação 

que eram experimentados nas interações e então postos em prática” (SETTON, 2002). 

 Outrossim, ao não seguir tal prática de colaboração e interação incorporadas pelo 

campo observado, os sujeitos afirmaram que eles “iriam a lugar algum” ou “não 

sobreviveriam as demandas do projeto” e então não poderiam ser “aqueles setores de 

bitolados”.  

 Notou-se que tal cenografia se apoiava nas cenas de fala desses cinco sujeitos que 

podem ser denominadas, conforme Maingueneau (2008), como validadas, ou seja, já 

instaladas na memória coletiva, seja a título de algo que se rejeita – “ser bitolado”; “não ir a 

lugar algum”; ou algo que se valoriza – “saber e aprender nos diálogos entres os demais 

sujeitos”. 

 Tal relação de valorização e rejeição analisada nas práticas discursivas vão ao 

encontro da definição de Russell (1938) acerca de uma determinada forma de inter-relação 

com o poder social: o poder da promessa de recompensa ou de punição. Sendo assim, os 

sujeitos são levados por esse “sujeito-empresa” a colaborar e interagir a fim de terem a 
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recompensa desejada, seja ela, uma promoção numa área nova na empresa ou mesmo novos 

desafios no projeto de suporte ao atendimento. 

Durante as análises discursivas acerca da interação e colaboração no local de 

trabalho, pôde-se também captar o conceito de que as aprendizagens são comumente 

baseadas nas experiências imediatas dos sujeitos (REATO; GODOY, 2017), mas não 

formalmente estruturadas, ou seja, são induzidas por um processo de reflexão, ação e 

pautada nas práticas do cotidiano com acionamentos de interdiscursos, como no campo 

cientifico e pedagógico, a fim de legitimar suas aprendizagens no local de trabalho. 

Corroborando ainda com os estudos foucaultianos sobre a ordem do discurso 

(FOUCAULT, 1982), pôde-se compreender que embora o discurso seja aparentemente 

simples, as interdições que atingem os discursos no cotidiano do local de trabalho 

revelaram tão logo sua ligação com o desejo de aprender e com o poder. Como se o fato de 

aprender mais no local de trabalho pudesse ser um caminho para obtenção de mais espaço 

discursivo, isto é, de mais voz ao sujeito e, possivelmente, de mais poder e status social 

perante ao grupo.  

As observações das cenas discursivas e seus enunciados interpretados reiteraram o 

entendimento de que a aprendizagem não pode ser entendida meramente como um processo 

de transmissão e aquisição de conhecimento, mas sobretudo um processo de construção de 

identidade dos sujeitos (LAVE; WENGER, 2005, p. 53), marcados no campo e espaços 

discursivos 

Ademais, percebeu-se que as aprendizagens no local de trabalho, permeadas por 

relações de poder, acontecem no seio social, isto é, nas interações que ocorrem no dia a dia 

dos sujeitos em seu espaço enunciativo. Reconheceu-se, portanto, a aprendizagem como um 

aspecto integral e inseparável da prática social dos sujeitos (ELKJÆR, 2004; ILLERIS, 

2007; LAVE; WENGER, 2005).  

Neste sentido, observou-se que as aprendizagens que ocorrem no dia a dia no local 

de trabalho foram reconhecidas como algo legítimo pelos participantes da pesquisa e tais 

aprendizagens são influenciadas pela cultural e política organizacional, haja visto o 

fenômeno do hiperenunciador interpretado nos dados. Outrossim, a heterogeneidade dos 

participantes da pesquisa contribui para os discursos observados entre os participantes, 

gerando colaboração e aprendizagem por meio das interações diárias. 
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Por fim, cabe elencar algumas limitações encontradas no decorrer desta pesquisa, 

entre elas, destacam-se: as observações foram feitas sobre as ações discursivas de cinco 

sujeitos, limitando-se as interações desses, sem análises semióticas da relação com o espaço 

físico ou até mesmo documentos como “descrição de cargo” da empresa observada, 

dificultando a construção das análises de algumas cenas. O acesso aos documentos digitais, 

trocas de mensagens em aplicativos entre os sujeitos, que pareciam apresentar dados 

significativos para a pesquisa não foram analisados devido a nao autorização da empresa. 

Logo, as cenas foram baseadas somente sobre os discursos coletados no período de cinco 

meses. 

Como sugestões para pesquisas futuras, considerando as descobertas entre as 

relações de poder e aprendizagem, recomenda-se que:  

1. Seja aplicada a mesma pesquisa durante um período mais longo utilizando-se dos 

princípios da etnografia para se tenha mais riqueza nos dados e maior aprofundamento das 

análises; 

2. Seja ainda aplicada uma pesquisa baseada à luz dos preceitos da Análise do 

Discurso, entretanto, explorando outros setores, além da área da tecnologia;  

3. Seja analisada, em estudos qualitativos ou quantitativos, a relação entre as 

aprendizagens atravessadas por relações de poder num nível grupal e organizacional 

Acredita-se assim que estas sugestões podem trazer novos palcos, enredos, atores e 

histórias que acrescentarão e enriquecerão os estudos da Aprendizagem Organizacional no 

Brasil. 
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